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اتــقن الــرســامــون قـراءة الــلــحــظـات
وقـامـوا بـتـجـسـيـدهـا فـهـنـاك رسوم
تـــعــــبــــر عن الــــغــــضب واخــــرى عن
االحتفال والفرح ورسوم للتعبير عن
حب الـوطن الـعــلم الـعـراقي ونـصب
ــرأة والـطـفل احلـريــة  والـشــبـاب وا
كـــلـــهم مـــجـــســـمـــون في رســـومـــات
كن (اجلـرافيـتي) فـهل مـثل هـؤالء 
ــارســوا ان يــعـــودوا  لــبــيــوتــهم و
حــيـــاتــهم الـــطــبـــيــعـــيــة من دون ان
يــحــقــقـوا مــطــالــبـهـم واهـدافــهم في

فقود. ارجاع الوطن ا
آخر الكالم: التغيير العميق مطلوب.

ـــؤثـــر هــو رسـم صــور اجلـــرافـــيت ا
الشهداء على احلائط  وجوه تبتسم
فــــلـــيس هـــنـــاك اجـــمـل وال أنـــبل من
ــوت في ســبـيل قــضــيـة عــظـيــمـة) (ا
جـمـيع الـرسـامـون الـذين نـلتـقي بـهم
في ســاحـة الــتـحــريـر يــقـولــون نـحن
نـعـلم بـإن رسومـاتـنـا سـتـخـتفي ذات
يوم من على هـذا اجلدار لكنـها تبقى
راسخة وخالدة في الـذاكرة اجلمعية

للشعب.
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شكـلت هـذه الفـعالـيات الـفنـية جـماال
وذاكرة بـصريـة للـمكـان والبـشر لـقد
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ونشيـر هنـا وهناك الى دور الـشعراء
طرب واالدباء في ترك بصامتهم وا
بـساحـة االحـتـجاج واالعـتـصـام لكن
اكثـر الـبصـمات وجـودا وتـعبـيرا عن
الـواقع اجلــديـد يـقـدمــهـا الـرسـامـون
فـيـمـا يـعـرف بـفن (اجلـرافـيتـي) وهو
فن الــرسم عـلـى احلـائط وهي االداة
الــفـــنــيــة االجــمـل واالهم في ســاحــة
الـتحـريـر وتتـجـلى في نـفق التـحـرير
بصـور وتـشكـيالت ووجـوه تعـبر عن
ثـيرة االحتـجاجـات وعن اللـحظـات ا
والوطـنية واالنـسانـية التي يـعيـشها

رابطون في ساحات االحتجاج. ا
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رأى  اخلبـير الـقانونـي طارق حرب ان جـريدة الـوقائع الـعراقـيه هي الفـيصل اجلدل
الدائر بشأن اضافة مواد للدستور من عدمه .

واكد سياسيون  ان نسخة الدستور
التي اقـرها االسـتـفتـاء حتتـوي على
139 مادة فـقط في حـ ان الـنسـخة
ــــعـــتـــمــــدة حتـــتـــوي 144 مـــادة  ا
بـاضـافـة خــمس مـواد تـقف احـداهـا
حـجــر عـثـرة امــام تـعـديـل الـدسـتـور
مـطــالـبـ بــاجـراء حتـقــيق قـضـائي
ـعـرفـة احلـقـيـقـة. وقـال حرب عـاجل 
في بـــيــــان تـــلــــقـــته(الــــزمـــان) امس
انه(حيث كثـر احلديث عن عدد مواد
الـــدســـتـــور  وهل هي  139مــادة أم
 144مـادة وهـل كـان هــنـالك اضــافـة
ــواد الـدســتــور حـصــلت بــعـد  ذلك
وهل هـــنـــالـك تـــأثـــيــــر جـــعل مـــواد
الـدسـتـور  144مـادة بــاضـافـة ثالث
ـتـفق عـلـيـها وان ـواد ا مـواد عـلى ا
الــكـــتــاب الـــذي وزعــته مـــفــوضـــيــة
االنـتـخـابـات يـحـوي  139مادة فـقط
وان لــلــمــوضــوع عالقــة بــالــكــرد أو
السـنة وان هـنالك مـحاضـر جلـسات
واولــيــات كــانت حتــتـوي عــلى 139
مـــادة فـــقط وغـــيــر ذلـك) مــضـــيـــفــا
ان(الـبـعض قال بـوجـود تـغـيـير وان
االضافه غير دستورية وقال البعض
االخـر بعـدم وجـود اضـافات دون أن
يعتمدوا في قـولهم على القانون ذي
ـواد أو الـعالقه فـي تـأيـيــد اضـافـة ا
ـواد). واوضح حرب رفض اضافـة ا
ـوضوع مـحـسوم قـانونـياً ان (هذا ا
طــبـقــاً ألحــكـام الــقــانـون  78لـســنـة
ــعـدل بــالـقــانـون  34لـســنـة  1977ا
 2007قــانــون الــنــشــر في اجلــريــده
الــرســمــيــة الــذي يــعــتــبــر الــوقــائع
العراقية هي اجلريدة الرسمية وقرر
القانـون : يعتبـر جميع مـا ينشر في

الــدســتــور الــذي وزع مع الــبــطــاقــة
الــتــمــويــنــيــة 2005 وصــوت عــلــيه
الــشــعب بــالــقـبــول في تــلك الــســنـة
وصــلــتـني ــفــعـول  وأصــبح نــافـذ ا
نــــسـخ عــــدة من أصــــدقــــاء اعــــزاء 
وقـارنت تـلك الـنـسـخـة مع الـدسـتور
ــعـتــمـد فــظـهــر ان الـنــسـخــة الـتي ا
اقـرها االسـتـفتـاء حتـتـوي على 139
مـــادة فـــقط فـي حــ ان الـــنـــســـخــة
ــعـــتــمــدة حتــتــوي 144 مـادة  اي ا
بــزيــادة خـــمس مــواد دســتــوريــة) 
ـضـافة ـواد ا مـوضـحـا ان من بـ ا
ـادة 142 الـتي (الـفــقـرة رابــعـاً من ا
تقف حجر عثـرة في تعديل الدستور
 التي نـصت عـلى: يكـون االسـتفـتاء
وافقة عـدلة ناجحـاً   واد ا على ا
ـصـوتـ  وإذا لم يـرفضه أغـلـبيـة ا
صـوتـ في ثالث مـحافـظات ثلـثـا ا
او اكــــثــــر). واثـــــار الــــبـــــكــــاء ثالث
ــــادة 142 مـالحــــظــــات االولى ان (ا
مــــثـــــار اجلــــدل وضـــــعت فـي حــــقل
األحـكــام االنـتـقــالـيـة  شــأنـهـا شـأن
ــــواد †132الى 144 ولـــــو كـــــانت ا
ــصـوت عــلـيه جــزءاً من الـدســتـور ا
لوضعت قبل حقل االحكام االنتقالية
بــوصـــفـــهـــا مــادة اصـــلـــيــة ولـــيس
انتـقالـيـة محـكومـة بزمن) الفـتا الى

الوقـائع العـراقيـة اجلريـدة الرسـمية
ـعول عـلـيه وبذلك النـص الرسـمي ا
فأن مـا منشـور في الوقـائع العـراقية
ــعــتــبــر اجلــريــدة الــرســمــيـــة هــو ا
وجــمــيع الــوثــائق االخــرى ال قــيــمـة
قـانــونـيـة لـهـا) مــضـيـفـا (وحـيث ان
اجلريـدة الرسـميـة الوقـائع العـراقية
بــرقم   4012 وتــاريخ 2005/12/28
نشـرت الدسـتـور  وهو يـحتـوي على
ـــادة 142 ـــا فـــيــــهـــا ا  144مــــادة 
ـقـرر اخلـاصـة بـالـتـعـديل والـفـيـتـو ا
صوت لثالث محافظات لذا لثلثي ا
فـأن الـدسـتـور الـذي يـعـول عـليـه هو
ــنـشـور فـي الـوقــائع الـعــراقـيـة وال ا
ا فيها يعول على اية وثيقة أخرى 
الــكـــتــيب الـــذي وزعــتـه مــفـــوضــيــة
االنـتـخـابــات قـبل االسـتـفـتـاء والـذي
أحتوى على  139مادة النه طبع قبل
مـــدة من مـــوعــد االســـتــفـــتــاء وأخــذ
الــطـبع وقــتـاً و تــوزيـعه قــبل مـدة
لـيـسـت قـلـيـلـة مع مــواد الـتـمـويـنـيـة
وقبل االتفاقات التي جرت ب الكتل
السـياسـية احلاصـلة قـبل االستـفتاء
الـذي كــان عـلـى وفق نص الـدســتـور
نشور حالـياً في هذه الوقائع وهي ا
عول عليه قانوناً وما ورد فيها هو ا
فــاجلـريــدة الــرسـمــيـة هـي الـفــيـصل
الـــقـــانـــوني). من جـــهـــته اكـــد وزيــر
التعليـم العالي السابق طـاهر البكاء
ان الـنـسـخـة الـتي اقـرهـا االسـتـفـتاء
حتـــتـــوي عـــلى 139 مـــادة فـــقط في
عـتـمـدة حتـتوي حـيـنان  الـنـسـخـة ا
144  مــادة. وقــال الــبــكــاء في بــيـان
تـــلــقـــته(الـــزمــان) امس انـه(بــعــد ان
ـسـودة نـشــرت اعالنـاً عـن حـاجـتـي 

وأيقاف ـناسبـة بحـقها . االجراءات ا
مـــنح االجـــازات االســـتــثـــمـــاريــة في
الــــوقت احلــــاضـــر والــــزام هــــيــــئـــة
ــــشـــاريع االســـتــــثـــمــــار بـــســــحب ا
ـشـاريع ــتـلــكـئــة وا االســتـثــمـاريـة ا
االستثـمارية الـتي لم يباشـر بها مع
الــتـــأكـــيــد عـــلى أيـــقــاف الـــتــاجـــيــر
سـاطـحة او االسـتـثمـار للـمـناطق بـا

تلكى منها.  اخلضراء وسحب ا
خــامــســا:. أعــادة الــنــظــر بــالــفـرص
ـمنـوحـة سـابـقا وفي االسـتـثمـاريـة ا
كل الــقــاطــاعــات وأتــخــاذ االجــرءات
ـــســـتــثـــمــرين الــقـــانـــونــيـــة بــحق ا
اخملالفـ للضوابط . وتشـكيل جلان
تـــدقـــيق فـــوريـــة ومـــهـــنـــيـــة العــداد
الـعـامـلـ فـعال بـقـطـاع الـتـنـظـيـفـات
والــزراعــة فـي مــؤســســات الــبــلــديـة
ومـــطــــابـــقـــتــــهـــا مع قــــوائم صـــرف
الـــرواتب) .وأوضح الــــيــــاســـري في
خـتـام بـيـانه أن امس الـسـبت تـصدر

دفعة أخرى.

كـــمــا اصــدر مـــحــافظ الـــنــجف لــؤي
الــيـاســري سـتــة قـرارات اصالحــيـة
بـيـنـهـا تـغـيـيـر ثـمـانـيـة مـدراء دوائـر
وبـــعض رؤســاء الـــوحــدات االداريــة
وقــال الــيــاســري في بــيــان صــحــفي
امس أوال (عــقــدنـا عــدة اجــتـمــاعـات
مـكـثـفـة ومـهـنـيـة لـتـقيـيـم عمـل مدراء
ـركز واالقـضية الدوائـر جميـعا في ا
والـنــواحي بـكل مـفــاصـلـهـا  وصـوال
ــدراء االقــســام فـقــد اتــخــذنــا قـرارا
بـــتــغـــيــيــر 8 مــدراء دوائـــر وبــعض
رؤســاء الـــوحــدات االداريــة وســيــتم
االعالن الـــــرســـــمي واالســـــمـــــاء عن
الـتــغــيـرات الــكــامــلـة لــلــمـشــمــولـ
بـالتـغـير كـمـوعد اقـصـاه يوم 17 من
لف قبل .وفتح الـتحـقيق  الشهـر ا
الكامرات باحملافظة واحالته للنزاهة
وتــوجــيــة مــديـــريــة الــتــربــيــة فــورا
ـدارس ــحــاســبــة وجــرد اســمــاء ا
االهلية بـاحملافظة الـتي حققت نسب
ـئــة  نـزوال واتــخـاذ مـتــدنــيـا 30 بــا

االستـقدام جاء عـلى ضوء اخملـالفات
احلــــاصــــلــــة في مــــشــــروع إنــــشـــاء
ستشفى  التركي سعة  400سرير ا
في مــحـافـظــة كـربالء) الفــتـة إلى أن
ـادة 340 (األمـر صـدر وفـق أحـكـام ا
من قانون العقوبات).  وكانت الهيئة
قـد أعـلنت مـطـلع الـشـهـر اجلاري عن
صـــدور أمــر اســـتـــقــدام بـــحق وزيــر
الـصحـة األسـبق عـلى خلـفـية قـضـية
مـخـالـفـات تـتـعـلق بـبـنـاء مـسـتـشـفى
بسـعة  400سريـر في محـافظـة بابل
من خالل استبدال أجهزةٍ ومولدات.
كـــمــــا قـــرر مــــحـــافـظ ذي قـــار عـــادل
الـدخــيـلـي إعـفـاء مــدراء أربع دوائـر
طالب في ناحـية الـفضـيليـة تنـفيـذاً 
ـتـظـاهــرين. وجـاء في وثـيـقـة امس ا
قدم إنه (إشارة إلى ما جاء بـالطب ا
من قبل مـتظاهـري ناحـية الفـضيـلية
تــقــرر إعـفــاء مــدراء دوائــر الـبــلــديـة
ـسـتـشفى ـاء والكـهـربـاء ومـدير ا وا

الصحي النموذجي).
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كشفت هـيئـة النزاهـة عن صدور أمر
استقـدام بحق وزير الـصحة األسبق
ـادة 340 من اسـتـنــاداً إلى أحـكـام ا
قانـون العقـوبات فيـما تـضمن األمر
ــســؤولــ في اســـتــقــدام عــددٍ مـن ا
الوزارة. واشـارت دائرة الـتحـقيـقات
في الـهيـئة فـي معـرض حديـثـها عن
تـفـاصـيل القـضـيَّـة إلى أن (مـحـكـمة
التـحقـيق اخملتـصة بالـنظـر بقـضايا
النزاهة في محافظة كربالء أصدرت
 أوامـر اســتـقـداٍم بــحق كلٍّ من وزيـر
ـــديـــر الـــعــام الــصـــحـــة األســـبق وا
ــــشـــــاريـع واخلـــــدمــــات لـــــدائـــــرة ا
الــهــنـدســيــة في الـوزارة فــضالً عن
مسؤول غرفة مستشفيات سعة 400
شـاريع واخلدمات سرير في دائـرة ا
الهندسـية وأربعة مـهندس آخرين
أعـضاء في الـلـجـنة الـفـنيـة اخلـاصة
ــنح الـــتــعـــويـــضــات في الـــدائــرة
ذاتـهـا). وأوضــحت الـدائـرة أن (أمـر
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في مقـاالت سابقة كتبنـا عن الباذجنان وفضله في تخـفيف معاناة احلصار على
ائـدة العراقية بال منـازع بعد ان دخل البيت العراقي بال العـراق بسبب تسيده ا
استئذان ليكون سيد " الطاوة العراقية " لرخص ثمنه رغم لونه االسود القرمزي
غـيــر احملــبب خــاصـة وان قــرنه الــذي يــتـوسـط رأسه  يـثــيــر  فــيـنــا االشــمـأزاز
ـنـع اسـتـيـراد واالسـتــهـجـان ٠٠ والــيـوم وبـعــد اصـدار وزارة الـزراعه فــرمـان 
نـتـوج العـراقي من هـات الشـلـغم والـشونـدر من خـارج البالد بـعـد ان اصبـح ا
تاز ادتـ يسد السوق احملـلية بحسب زعـمها  ٠٠ وعودة الى الشـلغم الذي  ا
ـنـتـوج الـزراعي يـعـتـبـر ركن حـيـوي من اركـان بـلـونه الـبـنـفـســجي الـداكن هـذا ا
رأة العـراقية ائـدة العراقـية خـاصة في موسـم الشتـاء البـارد بعد ان تـمكنـت ا ا
ـا عـرف عـنـهـا من خــبـرة ودرايـة في صـنـاعـة الـطـعـام الـرخـيص الـثـمن ولـذيـذ
ـدفيء ـذاق وا ـذاق وخــاصـة صـنــاعـة " حـامض الــشـلـغـم " الـلـذيــذ ا الـطــعم وا
للـمعدة في اجواء الشتاء الباردة ٠٠  ويعتبـر الشلغم بحسب البحوث الطبية من
اخلــضـروات الـتي تـسـهم في عالج الـكــثـيـر من االمـراض وله قـدرة عـلى اعـطـاء
اجلسم مـناعه من انـتشـار اخلاليا السـرطانـية وتـقليل امـراض القـلب ويسـتخدم
في عالج االلتـهابات اخملتلفة ويقلل من اصابة خاليا اجلسم بالتلف او التأكسد
اضــافـة الى اسـتــخـدامه من قــبل االشـخـاص الــذين يـعــانـون من زيـادة في وزن
كن اعـتبـار الشلـغم وزارة صحة اجلسم ٠٠ وفي ضـوء هذه الـفوائد الـصحـية 
ـواطن الـعـراقي مـنعت وزارة ميـدانـيـة متـكـامـلة ومـن باب احلـرص عـلى صـحة ا
ـنـتـوج الـزراعي خـوفا مـن تـلوثـه او اصابـته الـصـحـة اسـتـيـراد هـذا الـنـوع من ا
بفـايروس مضـر بالصـحة يـؤثر على سـمعته وسـمعـة عائلـته خاصة وان الـشلغم
مع زميـله الـشونـدر يشـكالن ثـنائي مـتكـامل يـسهـمان فـي ادامة صـحة االنـسان
ـستـوردة مزدوجـة اجلنـسية نـهك بتـناول االغـذية ا العـراقي ا
نـتـهيـة الصـالحيـة ٠٠ نتـمـنى الصـحـة والعـافـية جلـميع ا
زيـد من الفـرمانـات التي تـسهم العـراقيـ وان ينـعمـوا 
في تــلـبــيـة مــطــالـيــبـهم وهم يــرددون هــتـافــهم " حـامض

الشلغم ماضوكه ٠٠ لو يضربني بخاشوكه "

تظاهرين وتتسع رقعتها على عموم ارض الوطن في الوقت الـذي تتموج أمواج ا
نـهـوب منـذ مئـات الـسنـ حتت عـناوين وأسـماء شـتى .. نالحظ صـدور قوائم ا
تعـيـ وتوزيع مـنـاصب ال يعـرف مـصـدرها احلـقـيقي بـرغم انـها تـمـضي وتوزع
حتت يافـطة اإلصالح مسـتفيـدة  من زخم التـظاهر وضغـوطاته بـضرورة تقو

االعوجاج واحلد من الفساد  –في ظل خدعة واستحالة القضاء عليه نهائيا . –
تـظاهرين نرى هـناك قـوائم تسـلم الى وزارات باسم اإلصالح وحتـقيق مطـالب ا
الذين اكـثرهم من أصحاب العوز االجتمـاعي واخلدماتي العام .. الغريب فيه ان
واقع ولم جنـد ب قوائم وأسـمـاء تعـلن عـلى شاشـات التـلـفاز والـصحـف وفي ا
اسرنا وأبناء مناطقنا واقاربنا واصدقائنا ومعارفنا من ظهر بينها اسم له ..

هنـا يـكون الـتـسـاؤل يا تـرى من يـدير دفـة ذلك ولـصـالح من .. وكيف تـمـرر هذه
االسمـاء والـقوائـم بدم بـارد عـلى وقع رصاص حـي ولهـيب نـيران حـر نـفقـد بـها
اعزة ونـعـاني من ويل مـا يحـدث .. وقـد سمـعنـا حـد الوعي بـان اغـلب األصوات
احلزبـية التي تعـلن مساندتهـا للتظـاهر علنـا اال انها ما زالت تـعيش احملاصصة
ضمـنا .. فـمـا يعـنـيه التـظـاهر هـو الـقضـاء علـى احملاصـصة واحلـد من الـتدخل
ـؤسسـات ومحـاولة الـتحـول من مجـتمـع العـسكرة احلزبي والـعصـاباتي بـعمل ا
دني احملكوم بالقانـون وتسوده العدالة االجتماعية .. سـدسات الى اجملتمع ا وا
ن كان يـضحك على مديـنة افالطون الفـاضلة أيام مع ان ذلك يعـد حلمـا شبيه 
دينة في بـلدان وحكومات زمان .. اال ان جـزءا كبيرا قـد حتقق من واقعية تـلك ا

شتى .. نتمنى ان نحذو حذوهم ..
ـعارف وحتـى البعـيدين مـنهم .. اتـيح لي ان اسال بـعض األصدقـاء واالقارب وا
هل  شمـل احد من اقـاربـكم بوظـائف حـكومـيـة جديـدة او بـالقـوائم األخـيرة او
ـنح التـكافل االجـتماعي  175الف ديـنار .. فجـاءت اإلجابـات بالسـلب العام اال
ما نـدر وبـنسـب تكـاد تـكون شـبه مـرئـية او اقـرب الى مـا يـسمى بـالـضـحك على

اعون .. القسمة وا
وحـد الذي يـقال انه بـزيادة بسـيطـة جدا قـد تمد وها قـد صدر قـانون التـقاعـد ا
بعـمر الفـقير أيامـا لكنـها ال تشفي آالمه .. ويـقال انهم سـيوزعون قطع أراض ال
ن لـديه نـدري حــتى االن كـيـفـيــة تـوزيـعــهـا ومن سـيـتــولى ذلك .. وهل سـتــقـطع 
(خاالت وعـمات كثـر ) ام تذهب لـلمسـتحقـ من غالبـية الشـعب وسواده األعظم
الذي ظل بـعيدا عن مكتسـبات ارضه النفطـية والنهرية والـزراعية طوال عقود بل
قرون وهـو دوما يـكون ضحـية لـلحروب واالجـندات وكل مـا يلحق
به من عالت .. فـيما اهل السلطة يـاكلون حد التخمة حتت
ـقراطـية .. فـلهم قـدم بكل مـكان عنـاوين دكـتاتـورية او د
وزمــان فــهم اهل األزمـنــة .. امـا نــحن الــفـقــراء فال جنـد

مكانا لنا ب األمكنة وال حتى على هامش األزمنة.
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واحالل السلم االجتماعي واالمن هل
ــكـن خالل اســابــيـع ان يــحــقق مــا

ينهي االحتجاجات?
l¹d « —u¼b² «

هـــذه الــســلــطــة ال تـــمــلك وســائل او
ـــطـــروحــة وال حــلـــوالً لـــلـــمــشـــاكل ا
ــــؤلم تــــســــتــــطـــــيع ادارة الــــواقـع ا
واصالحـه انـــــهـــــا االن تـــــتــــــخـــــبط
ـــــجــــــمــــــوعـــــة مـن االجـــــراءات او
االغـــراءات لــكــسب الـــنــاس وتــقــد
(الـرشـوة) - قـرار تــمـلـيك الـسـاكـنـ

بالعـشوائيـات مقابل مـبالغ (رمزية)-
 لـــقــد فـــات االوان وعــلى احلـــكــمــاء
ناسب للخروج من التفكير بالبديل ا
. االزمـــــات واصـالح الـــــواقع الـــــرد
(بــاحلـلـول الــتـرقـيــعـيـة) كــمـا يـصف
ــتـظــاهــرون اجـراءات احلــكــومـة ال ا
تـقنـعـهم بـإن مـا يحـدث هـو الـتغـيـير
ــضي  بــســرعـة ــنــشـود. الــوقت   ا
والــســـلــطــة تـــتــعـــرض يــومـــيــا الى
الـــتــــدهـــور وبـــشـــكل ســـريع! وعـــلى
ـتظـاهـرين الـثـبات واحملـافـظـة فقط ا

على سلمية التظاهرات.
b¹bł l «Ë

ونحن نتجول بساحة التحرير يوميا
تظاهرون من يلفت نظرنا ما يقدمه ا
اجنـازات وسـلـوك انــسـاني وثـقـافي

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

كن لـلسلـطة التـي تصدت لـلحكم ال 
ـان قـادرة عـلى وسـيـطـرت عــلى الـبـر
اعادة انتاج نفسها وهي بسلوكيات
افـرادهـا واحـزابـهـا جـعـلت الـعـمـلـيـة
الـسـيـاسـيـة تـتـعـرض الى انـسدادات
شاكل وال جتد من شأنها ان تـخلق ا
بــعــد ذلك حــلــوال لــهــا تــفــتــقــر هـذه
االحزاب الى رؤى لـلـمسـتـقبل من أي
نوع وليس لديـها عقـوال متنورة! هي
تـعـمل لـتـمـكـ نـفـسـهـا من الـسـلـطـة
وتـــدويـــر رمــوزهـــا لــتـــكـــون امــا في
ــان و من يــفـشل احلــكــومـة او الــبــر
بـاحلــصـول عــلى االصـوات الـكــافـيـة
يــصــبـح (مــســتـــشــارا) لــلـــرئــاســات
الـــثالثـــة ومن هـــنــا تـــعـــرضت هــذه
االحــزاب الى (الــتــأكل الــذاتي) وهي
من حرق ما تمتلكه من تقدير ومكانة
ب فئات الـشعب وفقدت بـشكل كبير
كن ونـحن ال نعـلم كـيف  شـعبـيـتهـا
ــان حتــقـيق لــرئـيـس الـوزراء والــبـر
ــتــظــاهــرين االصالحــات ومــطــالب ا
ــهــلـة  45 يــومـا والــتي خالل مــدة ا
اصــــــبـــــحـت االن اقل مـن ذلك! مـن لم
يــســـتــطع خالل  16 ســنــة ان يــقــدم
شـيـئـا مقـبـوال من اخلـدمـات وتـوفـير
فــرص الـعــمل وحل مــشـكــلـة الــسـكن

صوت ادة 139 من الدستور ا ان (ا
ــادة اخلــتــامــيــة  عــلــيـه  وهي ا

ــعــمـول به نــقــلــهـا الـى الـدســتــور ا
وأصبح رقمها 144). وفي مالحظته
الثـالثة اوضح الـبكـاء (عند اإلنـتهاء

من كـتــابـة الـدسـتــور أصـدرتُ بـيـانـاً
ثـبتّ فـيه اعـتـراضـاتي عـلى ديـبـاجـة
الـدسـتـور وبـعض مـواده اخلالفـية 
وطـبـعتُ كـتـيـبـاً عن مـجـريـات كـتـابة
الــدســتــور وإشـــكــاالته ولم اشــر في

بـيـاني ذلك لـلـمـواد 140-144 وهذا
يــــعــــنـي انــــهـــــا لم تــــكـن جــــزءاً من
الـدسـتـور في حــيـنـهـا) مـشـددا عـلى
وجـــوب (اجـــراء حتـــقـــيق قـــضـــائي

عرفة احلقيقة). عاجل 

طاهر البكاء
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كشف وزير النفط ثامر الغضبان عن
ــبــاحــثــات بــ بــغــداد واربــيل ان ا
تــركـزت عـلـى نـقـطــتـ تــنـظم االولى
ركز العالقـة النـفطـية بـ االقلـيم وا
ا الـبي  والثـانيـة تخص اجلـانب ا
ـوظف واالسـتحـقاقات فيه رواتب ا
ــالــيــة االخــرى اشـار الـى ان وفـدا ا
حكـومة اقلـيم كردسـتان اخـر سيزور
بـــغــداد الـــيـــوم النـــهــاء الـــقـــضـــايــا
الـرئــيـسـيـة.وقـال الـغــضـبـان لـوكـالـة
انـــبــاء الـــعـــراقــيـــة إن (مـــبــاحـــثــات
احلـكومـة احتـاديـة مع وفـد الذي زار
بغداد اول أمس تركزت عـلى نقطت
اسـاسيـتـ اوهـا ورقة مـبـاد تـنظم
ركز في العقـة النـفطيـة ب اقلـيم وا
مــا يــخص تــســلــيم نــفط اقــلــيم الى
شــركـة (سـومــو) الـتي تــقـوم بــبـيـعه
لـتــذهب امـواله الى مــوازنـة الـدولـة
والــنــقـطــة الـثــانـيــة تــخص اجلـانب
ـــوظـــفـــ ـــا فـــيـه رواتب ا ـــالي  ا
ـالـيـة اخـرى). واكد واسـتـحـقـاقـات ا
الغضـبان ان (وفدا اخـر وصل بغداد
امس االثـــنـــ خـــتــتـــام الـــقـــضـــايــا
الــرئـيــســة) مـشــيــرا الى ان (اجـواء
باحـثات كانت جـيدة وايجـابية مع ا
وفــد اقـــلـــيم الـــذي ابـــلغ احلـــكـــومــة
احتـاديـة انـهم مـخـولـون تـخـوي كـام

ــوارد وقـــد جـــاؤوا من اجل زيـــادة ا
الـيـة للـبلـد من خل مـساهـمة اقـليم ا
ثل صـدر)  بدوره قـال  في النـفط ا
حــكـــومــة اإلقــلــيم في بــغــداد فــارس
عيسى في تصريح صحفي امس إن
(وفد حـكومـة اقلـيم توجه إلى بـغداد
الـية ـباحـثات مع وزيـر ا ستـكمـال ا
ــوازنــة ثــامــر الـــغــضــبــان بـــشــأن ا
احتــاديــة لــلــعـام  2020) مــؤكـد أنه
ــبـاحـثـات أن ـقــرر في خـتـام ا (من ا
يـجــري الـتـوقـيع عــلى اتـفـاق بـصـدد
وازنة احتادية للعام 2020 ) وكان ا
الـــــوفـــــد قـــــد أجــــرى لـــــقـــــاءات مع
ــســؤولــ في بــغــداد ثم عــاد إلى ا
أربيل حـيث عقـد اجتـماع مع رئيس
وزراء اقـــلـــيـم مـــســـرور الــــبـــارزاني

ونائبه قوباد الطالباني.
واعـلــنت وزارة الـنــفط عن مــجـمـوع
الـــصــادرات الـــنــفــطـــيــة وااليــرادات
ـــتــحـــقــقـــة لـــشــهـــر تـــشــرين االول ا
ـتحـدث باسم الوزارة اضي.وقال ا ا
عــــاصم جـــهــــاد في بـــيــــان امس انه
(بــحــسب االحــصـــائــيــة الــنــهــائــيــة
الـصــادرة من شـركـة تـســويق الـنـفط
الــعــراقــيــة ســومـــو  بــلــغت كــمــيــة
الـــصــادرات مـن الــنـــفط اخلــام 106
مالي و 859الف و 982بـــــرمــــيال
بإيرادات بـلغت ستـة مليارات و120

مـلـيـونا و  586الف دوالر). واضاف
ـصـدرة من ان (مـجـمـوع الــكـمـيـات ا
الــنــفط اخلــام لــشــهــر تـشــرين االول
ــاضي مـن احلــقــول الــنـفــطــيــة في ا
وسط وجــنــوب الـعــراق بــلـغت 103
مالي و 540الف و  855بــــرمـــيال
بــإيــرادات بـلــغت خــمـســة مـلــيـارات
و  944مــلـــيــونــا و  317الف دوالر
صدرة من نفط فيما كانت الكميات ا
كـركوك عـبـر ميـنـاء جيـهـان ملـيـون
و 579الـفا و 837بـرمـيال بـايرادات
بـلغت  148مـلـيـونا و 263الف و67
دوالرا). وتــــابع ان (الــــصـــادرات من
حقل الـقـيارة بـلغت  432الفا و147
بـرميال بـايـرادات بـلغت  14ملـيـونا
و 576الــــفـــا و 750دوالرا  وكـــانت
ــصــدرة عـــبــر مــصــفى الــكــمــيـــات ا
الـــــــصــــــمــــــود الى االردن  307االف
و 143بــرمــيال بــايــرادات بـلــغت 13
مــلــيــونـا و 428ألــفـا و 615دوالرا)
مــوضـحـا ان (مـعــدل سـعـر الــبـرمـيل
.( الـــــــواحــــــــد بــــــــلغ  57.277دوالراً

ــصـدرة  واوضح ان (الــكــمــيــات ا
ـية حتـمـيـلهـا من قـبل  35شـركـة عـا
مــخــتــلــفــة اجلــنــسـيــات من مــوانئ
الـبـصـرة وخور الـعـمـيـة والـعـوامات
االحادية على اخلليج وميناء جيهان

التركي).
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جانب من لوحات
(اجلرافيت) في
نفق التحرير
تدون اللحظات
ثيرة والوطنية ا
واإلنسانية التي
رابطون يعيشها ا
في ساحات
اإلحتجاج
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(الزمان) أن (الـشركـة وفي ضوء خـطتـهـا الـطموحـة التي أنـتهـجتـهـا عـاودت
ــفــاصل وألم الــظــهـر إنــتــاج مــســتــحــضـر الــرومــاجلــيـن لــعالج إلــتـهـــاب ا
ـا ال دة جتاوزت  4 سنـوات لرفـد السوق احملـلية  والروماتيــزم بعد تـوقفـه 
يقـل عـن  504 الف تيوب بعد توفر مواده األولية  مؤكداً ان  الشركة تسعى
ستحضرات الـصيدالنية اجلديدة لـرفد السوق احمللية لتوسيع إنتاجهـا من ا

واطن العراقي). وتلبية كل مايحتاجـه ا
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ـستـلزمـات الـطبيــة / سامـراء كشفـت الـشركـة الـعامــة لصنـاعـة األدويـة وا
ـعــادن عـن معـاودة طـرح إنتـاجـهـا مـن إحـدى شـركــات وزارة الصـنـاعـة وا
ذاخـر ) بعـد مستحضـر الرومـاجليـن فـي السـوق احمللـي ( الصيـدليـات وا
توقـف دام أكـثـر من  4سنــوات . وذكـر مـدير عـام الـشركـة الصـيدالني عـبد
احلميد عـبد الرحـمن السالم في تـصريح للـمكتب االعالمي في الـوزارة تلقته
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