
قرار الربملان يوم 2017/3/31 واخلا�ص بالغاء قرار 
جمل�ص حمافظة كركوك الذي ت�ضمن رفع علم االقليم على 
الدوائر الر�ضمية يف هذه املحافظة يعترب موافقا للد�ضتور 

ومطابقا للقانون وعلى ال�ضكل التايل :-
له  املخولة  لل�ضالحية  الربملان جاء طبقا  قرار  ان   - 1
ا�ضدار  منحته  والتي  الد�ضتور  من   )59( املادة  مبوجب 
قرارات يف اي مو�ضوع او م�ضاألة او حالة ويندرج �ضمن 

ذلك قرار جمل�ص حمافظة كركوك برفع علم االقليم .
من   )20( املادة  احكام  يوافق  الربملان  قرار  ان   -  2
 2008 ل�ضنة   )21( رقم  املحافظات  جمال�ص  قانون 
ا�ضدار  �ضلطة  الربملان  والتي منحت   2010 �ضنة  املعدل 
قرار بالغاء اي قرار ي�ضدر من اي جمل�ص حمافظة طاملا 
ان قرار جمل�ص املحافظة يخالف الد�ضتور والقانون وهذا 

ما حتقق يف قرار جمل�ص حمافظة كركوك .
من   )12( املادة  احكام  يوافق  الربملان  قرار  ان   -  3  
بقانون  ي�ضدر  العلم  مو�ضوع  ان  قررت  والتي  الد�ضتور 
تنظيم  يجوز  وال  االحتادي  الربملان  ي�ضدره  والقانون 
ولي�ص  املحافظة  جمل�ص  ومن  قانونا  ولي�ص  بقرار  العلم 
حمافظة  جمل�ص  ذلك  اىل  ذهب  كما  االحتادي  الربملان 

كركوك .
4 - ان قرار جمل حمافظة كركوك يخالف احكام املادة 
املناطق  من  كركوك  اعتربت  والتي  الد�ضتور  من   )140(
اقليم  من  جزءا  كركوك  تعترب  ومل  عليها  املتنازع 
كرد�ضتان وبالتايل ال يجوز رفع علم االقليم على مناطق 
متنازع عليها كما قرر جمل�ص حمافظة كركوك ذلك اذ ان 
هذه  وتتبع  االحتادية  احلكومة  من  جزء  كروك  حمافظة 
احلكومة يف قوانينها وقراراتها وال تلتزم بقرارات االقليم 
اذ ان حتويل كركوك اىل جزء من االقليم مل يح�ضل حلد 
كركوك  لتحويل  مراحل  ثالثة  ا�ضرتط  الد�ضتور  وان  االن 
اىل جزء من االقليم وهي التطبيع واال�ضتفتاء والت�ضويت 

وهذه مل ت�ضل حلد االن .
عمل  حددت  الد�ضتور  من   )122( املادة  ان   -  5
اعتمدت  قد  باعتبارها  املحافظة  جمل�ص  وواجبات 
قرارات  ا�ضدار  املحافظة  ملجل�ص  ولي�ص  الالمركزية 
�ضيا�ضية و�ضيادية كما ح�ضل  من جمل�ص حمافظة كركوك 
با�ضدار قرار لرفع علم االقليم ذلك ان جمل�ص املحافظة 
جمل�ص خدمة يتوىل االمور اخلدمية للمواطن كان�ضاء كلية 
او م�ضت�ضفى او اماكن له او تبليط طريق او ماء او كهرباء 
املحافظة  ملجل�ص  عالقة  وال  اخلدمات  من  ذلك  و�ضوى 

مبو�ضوع العلم ال�ضيادي وال�ضيا�ضي .
غري  املحافظات  من  هي  كركوك  حمافظة  ان   -  6
التي يطبق عليها قانون املحافظات  اقليم  املنتظمة يف 
جمل�ص  انتخاب  مت  وان   2008 ل�ضنة   )21( رقم 
وتلتزم   2004 ل�ضنة   )71( برامير  قرار  على  املحافظة 
احلكومة  ت�ضدرها  التي  والقرارات  بالقوانني  املحافظة 

يف  املنتظمة  غري  املحافظات  تطبقها  والتي  االحتادية 
حمافظات  غري  من  ع�رش  اخلم�ضة  املحافظات  اي  اقليم 

اربيل ودهوك وال�ضليمانية وحلبجة .
جاء  كركوك  حمافظة  جمل�ص  انتخابات  تاخري  ان   -  7
بناء على اعرتا�ص التحالف الكرد�ضتاين على الية توزيع 
ممثلي  ا�ضرتاط  فان  وبالتايل  املحافظة  جمل�ص  مقاعد 
النواب ال عالقة  انتخابات جمل�ص  والرتكمان يف  العرب 
له مبجل�ص حمافظة كركوك او انتخابات الذي ا�ضتمر من 

2005 حلد االن .
8 - ان عدم اكمال املراحل الثالثة التي قررها الد�ضتور 
تق�ضري  اىل  يعود  ال  عليها  املتنازع  للمناطق  بالن�ضبة 
احوال  و  ظروف  اىل  يعود  وامنا  االحتادية  احلكومة 
اقليم  تتبع  كركوك  ان  مقدمتها  يف  ان  غرو  وال  كثرية 
اربيل  اقليم  يتبع  االن وال  يعلن حلد  الذي مل  ال�ضليمانية 
بالن�ضبة  خا�ضة  مهمة  م�ضاألة  وهذه  كرد�ضتان  اقليم  او 

واردات  على  يدها  و�ضعت  اربيل  ان  اذ  النفطية  للموارد 
النفط من حمافظة كركوك دون ان متنح �ضيئا  لالحزاب 
من  حماولة  تعترب  وهذه  ال�ضليمانية   اقليم  يف  الكردية 
على  اليد  لو�ضع  الكرد�ضتاين  الوطني  والتحاد  املحافظ 

انتاج النفط  يف كركوك .
9 - ان برملان اقليم كرد�ضتان مل ي�ضدر اي قرار ب�ضاأن 
يجوز  ال  كان  وان  كركوك  حمافظة  يف  االقليم  علم 
بعد  اال  القرار  هذا  مثل  االقليم  برملان  ا�ضدار  د�ضتوريا 

ارتباط كركوك باالقليم .
10 - ما ورد من البع�ص من اعرتا�ضات حول رفع العلم 
الوالية او املقاطعة كما يح�ضل يف امريكا واملانيا يعود 
اىل ان الواليات واملقاطعات تتمتع بالفيدرالية يف حني 
اقليم  ان  من  الرغم  على  لالمركزية  خا�ضعة  كركوك  ان 
بالفيدرالية  يتمتع  كونه  االقليم  علم  به  يرفع  كرد�ضتان 

�ضاأنه �ضاأن الواليات االمريكية واملقاطعات االملانية .

11 -  ان القرار يتعلق بالدوائر الر�ضمية يف املحافظة 
احلكومة  اىل  تعود  املحافظة  يف  الر�ضمية  والدوائر 
ب�ضان  املحافظة  جمل�ص  الدارة  تخ�ضع  وان  االحتادية 
فال  والبيوت  اخلا�ضة  املحالت  اما  اخلدمات  تقدمي 
اعرتا�ص د�ضتوري او قانوين على و�ضع علم االقليم دون 
رفع  لها  يجوز  ال  التي  املحافظة  يف  الر�ضمية  الدوائر 

العلم .
يتفق  العراقي  الربملان  تاريخ  االوىل يف  للمرة    -  12  
الت�ضويت  يف  ال�ضيعة  العرب  ونواب  ال�ضنة  العرب  نواب 
بنعم على قرار جمل�ص النواب وقد حتقق ن�ضاب الربملان 
ان  والذي ميكن  وبعده  الت�ضويت  واثناء  اجلل�ضة  يف عقد 
النفط بحيث  العلم وان كانت وراوؤه رائحة  يقال ان رفع 
او  كامال  النفط  تتبعها  التي  وكركوك  لل�ضليمانية  يكون 
الطريقة  بهذه  يحل  ال  االمر  فان  كركوك  نفط  من  ح�ضة 

وكان االوىل االلتزام بالد�ضتور والقانون .

 يف بالدي التي نفتخر بتاريخها الطويل انها بالد 
حمورابي  زمان  منذ  و  اخلليقة  بدء  منذ  احلروب 
و  ثقافتنا  و  �ضعرنا  ان  بل  �ضنحاريب  و  النمرود  و 
�رشجون  ق�ض�ص  امثال  باحلروب  تفخر  ق�ض�ضنا 
و  انكيدو  �ضديقه  مع  اخللود  عن  بحثه  و  االكدي 
تبقى  ما  ا�ضطح  على  نرى  و  احلروب  خا�ضوا  كيف 
دمرها  التي  كذلك  و  بها  نفتخر  التي  االثار  من 
االنت�ضارات  و  املعارك  و  للحروب  ر�ضوم  الدواع�ص 
عن  تفاخروا  و  تكلموا  املعلقات  �ضعراء  كذلك  و 
اال�ضالمي  العهد  احلال يف  ا�ضتمر  و  بالدهم  حروب 
و االموي و العبا�ضي و بعد فرتة االحتالل الفار�ضي 
دولة  لنا  ا�ضبحت  ان  بعد  االجنليزي  و  العثماين  و 
م�ضتقلة ا�ض�ضها امللك املرحوم في�ضل االول و حلول 
الدولة اجلمهورية بعد االطاحة بامللكية و مابعدها 
من حكومات و روؤ�ضاء و نحن ندخل من حرب اىل 
حرب و تزداد و تتكاثر على اثرها من عام اىل اىل 
املطلقات(  و  االرامل  و  )العوان�ص  الن�ضاء  اعداد  اخر 

الهجرة  ب�ضبب  الرجال  اعداد  تناق�ص يف  و يالقيها 
�ضاحات  يف  اال�ضت�ضهاد  او  املوت  او  البالد  خرج 
القتال او عزوف الكثري من ال�ضباب عن الزواج ب�ضبب 
تكاليف  ارتفاع  و  ال�ضعبة  االقت�ضادية  الظروف 
الكثري  منه  تعاين  العراق  يف  احلال  هذا  و  الزواج 
العربي و ا�ضبحت م�ضكلة عقيمة و  الوطن  من بالد 
و   ، حلها  ي�ضعب  التي  الكبرية  االمور  من  ا�ضبحت 
عند الرجوع اىل ما طرحته النائبة جميلة العبيدي 
الذي يعترب من االمور  الزوجات و  بخ�ضو�ص تعدد 
يعترب  ذاته  بحد  هذا  و  امراة  قبل  متوقعةمن  الغري 
و  القبول  بني  وا�ضع  �ضدى  القت  قد  جريئة  خطوة 
الرف�ص ال �ضيما من قبل الن�ضاء املتزوجات الالتي 
االقتناع  ب�ضبب عدم  قاطعا  رف�ضا  االقرتاح  رف�ضن 
ب�رشاكة امراأة اخرى )�رشة( لها و هذا ما ينغ�ص و 
يعكر ا�ضتقرار حياتها و ا�رشتها على العك�ص لبع�ص 
الن�ضاء امثال )املطلقات و االرامل و العوان�ص( وكما 
علنا  او  �رشا  بالقرار  قبلن  رمبا  منهن  البع�ص  قلت 
ما جائت  ان  للزواج  اجل احل�ضول على فر�ضة  من 
به النائبة لي�ص بجديد و امنا من وجهة نظرها انها 

املطلقات  و  االرامل  كرثة  ظاهرة  من  حتد  ان  تريد 
و العوان�ص يف البلد بينما هناك من وقفن �ضد هذا 
العنو�ضة  حاالت  تقليل  اىل  يوؤدي  كونه  املقرتح 
البلد لكن من وجهة نظر اخرى رمبا يوؤدي اىل  يف 
حتطيم عائلة م�ضتقرة توؤدي اىل الطالق اي�ضا و هنا 
ذاك  و  هذا  بني  و  االخرى  حطمنا  و  حالة  عاجلنا 
دور  ما  هو  ال�ضوؤال  لكن  و  م�ضتع�ضية  االمور  تبقى 
الدولة للمجتمع و احلد من ظاهرة العنو�ضة و الطالق 
و كرثة االرامل و املطلقات و احلل لي�ص معقد  و امنا 
الراغبني بالزواج  ال�ضباب  الدولة بدعم  هو ان تقوم 
لهم  العمل  فر�ص  ايجاد  و  املادي  الدعم  خالل  من 
و كذلك دعم من يرغب بالزواج من مطلقة او ارملة 
القطر  خارج  ال�ضباب  هجرة  حالة  معاجلة  و  ماديا 
و كذلك حالة تعدد الزوجات لي�ضت عيبا او حرام و 
امنا موجودة يف �رشع اال�ضالم حيث كان ال�ضحابة 
يتزوجون املراة التي ي�ضت�ضهد زوجها يف احلروب و 
م�ضكلة  اي  او  ارامل  او  تكن هناك عنو�ضة  عليها مل 
الثاين على حياة  الزواج  يوؤثر  اجتماعية و كذلك ال 

العائلة و ال يوجد هناك قانون مينع تعدد الزواج .

ا�ضمه كرمي عوده. �ضاعر عراقي معا�رش، ولد ال�ضاعر كرمي العراقي 
دبلوم  على  بغداد.حا�ضل  يف  مرمي  ك��رادة  ال�ضاكرية  منطقة  يف 
بغداد. عمل  املعلمني يف  االأطفال من معهد  ومو�ضيقى  النف�ص  علم 
كرمي العراقي معلما يف مدار�ص بغداد لعدة �ضنوات ثم عمل م�رشفا 
متخ�ض�ضا يف كتابة االأوبريت املدر�ضي. بداأ الكتابة والن�رش منذ كان 
طالبا يف املدر�ضة االبتدائية يف جمالت عراقية عديدة منها جملة 
املتفرج ،الرا�ضد ،االإذاعة والتلفزيون ،ابن البلد، وعي العمال وجملة 
ال�ضعبي  ال�ضعر  كتابة  و�ضملت  كرمي،  اهتمامات  تنوعت  ال�ضباب. 
اهتمامه  عن  ف�ضال  واملقالة..  وامل�رشحية  واالوب��ري��ت  واالغنية 
الأنه  االبتدائية  مرحلة  يف  طالبا  كان  ان  منذ  واالأدب..  بالثقافة 
كان كما يبدو عبقريا. اما يف جمال كتابة االغنية فكانت البداية 
عام 1974 يف اغنيتني لالطفال )ال�ضمي�ضة( و)يا خالة ياخلياطة( 
قدمها )كرمي( وهو طالب يف املرحلة املتو�ضطة.. ثم قدم العديد من 
االعمال الناجحة وهي )تهانينا يا اأيام( ل�ضالح عبد الغفور و)دار 
ر�ضا  للفنان  جنة(  )جنة  واغنية  ل�ضيتاهاكوبيان  ودارة(  الزمان 
�ضامل  لفوؤاد  مركب(  يبو  و)عمي  الكرمي  عبد  عباد  واحلان  اخلياط 
لريا�ص احمد  اأنا(  الوهاب و)عرفت روحي  و)وي هلة( الأنوار عبد 
و)يا اأمي( ل�ضعدون جابر و)هلة بيك( اغنية ريا�ضية وقدم كلمات 
الأربع اغان ل�ضعدون جابر من اأحلان الفنان بليغ حمدي عام 1981 
مين  هنا   � اأعرفك  �ضار  �ضكد   � )حتياتي  نعمة  حل�ضني  اأغان  وثالث 
وكذلك  الغفور  عبد  ل�ضالح  حبيبي(  )خريتك  واغنية  اعتمد(  كتلي 
اغنية )ال�ضم�ص �ضم�ضي والعراق عراقي( احلان واأداء جعفر اخلفاف 
مع  االآن  وحلد   1987 عام  من  العراقي(  )ك��رمي  رحلة  وا�ضتمرت 
�ضديقه ورفيق دربه الفنان كاظم ال�ضاهر حيث بداأت هذه العالقة 
ومن  النا�ص(  )�ضجاهه  م�ضل�ضل  يف  اغنية  اأول  وكانت  اجلي�ص  يف 
احلان اخلفاف و)نا�ص ونا�ص( و)معلم على ال�ضدمات قلبي( و)افرح 
اغنية.. وكانت   70 اأكرث من  لل�ضاهر  وال حترموين منه( حيث كتب 
خالل  ومن  م�رش..  يف  ال�ضاهر  مع  )للعراقي(  احلقيقية  االنطالقة 
 � )ديانا حداد  العرب  الفنانني  مع  التعامل  ثم  القاهرة  وجوده يف 
�ضعيد -حممد منري - هاين  �ضمرية   � العبدلالت  � عمر  �ضاكر  ف�ضل 
� ا�ضالة ن�رشي � �ضابر الرباعي � واآخرين( وكذلك ملطربني  �ضاكر 
عادل   � املهند�ص  ماجد   - اخلياط  )ر�ضا  منهم  مغرتبني  عراقيني 
)لكرمي(  كان   2005 عام  ويف  وغريهم.  العبداهلل(  ر�ضا   � املختار 
كا�ضيت ب�ضوته الأول مرة ل�رشكة روتانا بعنوان )دللول( وهذه هي 
العراقي(  )كرمي  املبدع  ال�ضاعر  يوؤديها  املجموعة  يف  ق�ضيدة  ابرز 
تو�ضح حبه للعراق مع عزف منفرد للعود وهذه هي كلمات االغنية 
ويقول يف بدايتها: � اأهدي ق�ضيدة دللول � اأدعية للعراق اجلريح اإىل 
العراقيات غادر كرمي  االأمهات  العراقي واىل  ال�ضعب  اأطياف  جميع 
العراق اإىل تون�ص مطلع الت�ضعينات ومغادرته هذه كانت بالتزامن 
مع مغادرة عراقيني كثريين من الو�ضط االأدبي والفني الأن العراق 
يف عقد الت�ضعينات اأ�ضبح بلدا ال يغري ب�ضيء لال�ضتقرار فيه. كان 
�ضيئا  الثمانينات  يف  العراقي  التلفزيون  يف  العراقي  كرمي  ظهور 
عاديا مثل ن�رشة االأخبار امل�ضائية الأنه كان واحدا من اأهم من كتبوا 
كان  التي  بق�ضائده  العراقي  كرمي  ا�ضتهر  �ضدام.  قاد�ضية  ق�ضائد 
ي�ضجع بها اجلنود العراقيني للذهاب اإىل مقاتلة العدو االإيراين. كتب 
العراقية  اأعمال م�رشحية كثرية تدور عن احلرب  كذلك و�ضارك يف 
االإيرانية. انتقل يف الت�ضعينات مبوجب دعوة عمل يف مدينة �ضو�ضة 
اأن  اإىل  عربية  دول  عدة  بني  متنقال  تون�ص  غادر  �ضنوات  عدة  بعد 
لعدة  فنيا  حمررا  عمل  املتحدة.  العربية  االإمارات  يف  اأخريا  ا�ضتقر 
�ضنوات يف جملة فنون العراقية، كما عمل حمررا �ضحفيا اأي�ضا يف 
عدة جمالت عربية يف م�رش وال�ضعودية واالإمارات. اإ�ضافة اإىل اأنه 

ع�ضو جمعية املوؤلفني ونا�رشي املو�ضيقى العاملية.

هذه أسباب صواب قرار البرلمان بشأن علم إقليم كردستان دستوريًا و قانونيًا
طارق حرب 

بهاء عبد الصاحب كريم

  ان دور االع�شاب الطبية ال يقل �شاأنًا عن دور العقاقري 
وهناك   , االمرا�ض  بع�ض  عالج  يف  وفائدتها  الطبية 
لكونها  االع�شاب  تناول  يف�شلون  النا�ض  من  العديد 
بداأ  وقد  للج�شم  كيمائية �شارة  مواد  على  ال حتتوي 
جنب  اإىل  جنبًا  باالإع�شاب  العالج  نحو  يتجه  العامل 
 ) القي�شوم   ( ع�شبة  فمثال   , باالأدوية  العالج  مع 
رائحة  ت�شبه  رائحة  ذات  املعمرة  النباتات  من  وهي 
مثل  العربي  الوطن  يف  ا�شماء  لها  كذلك  و  الليمون 
الغبرياء, وال�شيح البلدي كما اأن له اأ�شماء اأخرى اأقّل 
اجلن,  وم�شك  والربجنا�شف,  كال�ّشوا�شر,  �شيوعًا 
اأهل  )بلغة  والعبيرثان  واأرمتيزيا,  واأرطام�شيا, 
 Sweet  اليمن)ع�شبة القي�شوم )باالإجنليزية ت�شمى
 Artemisia( وحتمل اال�شم الالتيني ,)Annie
ر, قد ي�شل طولها  annua(, وهي نبات ُع�شبي ُمعِمّ
ويّف,  اإىل مرت تقريبًا, ومتتاز باأوراق ذات ملم�ض �شُ
واأزهار �شفراء اللون ذات رائحة عطرة ت�شبه رائحة 
اأ�شل  يرجع  ال�شيف.  ف�شل  يف  وتتفّتح  الليمون, 
يف  انت�شر  ما  ومنها  واآ�شيا,  اأوروبا  اإىل  النبات  هذا 
اأمريكا, كما ينمو بكرثة يف �شحاري املنطقة العربية 

وبراريها.
يحتوي القي�شوم على عنا�شر فعالة مثل االرتيميزنني 
)Artemisinin ) وهذا العن�شر هو امل�شوؤول عن 
على  احتوائه  اىل  باال�شافة  االمرا�ض  و�شفاء  عالج 
العديد من الزيوت الطيارة ذات اخل�شائ�ض العالجية 
للكثري من االمرا�ض , حيث ي�شتخدم القي�شوم يف عالج 
امرا�ض املناعة الذاتية مثل الذئبة احلمراء وال�شدفية 
كما يعمل على زيادة منو ال�شعر اذا ا�شتخدم كغ�شول 
كخاف�ض  وي�شتخدم   , ال�شعر  لب�شيالت  مقوي  فهو 
من  للوقاية  وي�شتخدم  الليلي  والتعرق  للحرارة 
االمرا�ض ال�شرطانية الحتوائه على الزيوت الطيارة 
م�شادة لالك�شدة وهو فعال لعالج االمرا�ض ال�شدرية 
االلتهابات  عالج  يف  مكوناته  خل�شائ�ض  والتنف�شية 
انه  واثبت  كما  والفطرية  والفايرو�شية  البكتريية 
وحتتوي   , اجللدية  واالكزما  واحلكة  اجلرب  يعالج 
من  لذلك  )املالريا(  لطفيلي  م�شادات  على  مركباته 
املمكن ا�شتخدامه مع النظام الدوائي يف عالج مر�ض 
)املالريا( , وهو اي�شًا ي�شاعد على تخفيف اآالم الطمث 
وي�شتخدم  الدم  نزول  ويحفز   ) ال�شهرية  الدورة   (
لعالج الريقان وا�شطراب اجلهاز الهظمي مثل تهيج 
القولون والفطريات املعوية وعالج اإمرا�ض املفا�شل 
الع�شبية  وااللتهابات  الع�شلية  واآالالم  والتهابها 

املتعلقة باأمرا�ض املفا�شل.

مبدعون
من العراق تعدد الزوجات بين القبول و الرفض في مجتمعنا الذي ينعم و يتفاخر 

كريم العراقي 

نبتة القيصوم 

  اسعد الحسناوي

أقالم حرة

ي�ضتكي اهايل حمافظة النجف اال�رشف من خطورة �ضري 
�ضوارع  يف  ت�ضجيلية  لوحات  بدون  العجالت  من  الكثري 
املحافظة وما ميكن ان ي�ضاحب ذلك من خروقات امنية 
وقال   . و�ضالمته  املواطن  امن  تهدد  مرورية  وحوادث 
تتحمل  املحلية  احلكومة   " ان  البياتي  عبا�ص  املواطن 
مركبات  بوجود  باملدينة  يحدق  الذي  اخلطر  م�ضوؤولية 
بدون ارقام فمن املمكن ان يجني هذا االمر كوارث على 
" �ضاحب ال�ضيارة غري املرقمة  " . م�ضيفا ان  املحافظة 
او  �ضخ�ضا  ده�ص  اذا  رادع  دون  جرميته  ينفذ  ان  ميكن 
اذا  ال�ضيارة  على  اال�ضتدالل  ميكن  فكيف  اخر  اختطف 
النجف  مرور  مدير  اكد  جانبه  من   .  " ارقاما  حتمل  مل 
لوحات  ت�ضجيل  يف  " التاخر  ان  احل�ضناوي  كوك�ص  علي 
امل�ضدر  دولة  يف  اللوحات  فقدان  ب�ضبب  كان  ال�ضيارات 
م�ضتمرة  النجف  مرور  مديرية   " ان  ".مبينا  املانيا 

مبالحقة هذه العجالت وحما�ضبتها " .

وبجميع  القاد�ضية  جامعة  طلبة  من  املئات  تظاهر 
للجامعة  الرئي�ضي  املدخل  امام  العلمية  اق�ضامها 
وذلك  من�ضبه  من  اجلامعة  رئي�ص  ب�"اإقالة  للمطالبة 

ل�ضعف قدرته على اإدارة اجلامعة".
توزيع  اأي�ضا  تت�ضمن  "مطالبنا  ان  منهم   عدد  وقال 
اخلدمية  االأو�ضاع  وحت�ضني  للطلبة  املالية  املنحة 
امل�ضائية،  الدرا�ضة  اأجور  وتقليل  الداخلية  باالأق�ضام 
وتغيري  اجلامعة  داخل  االأو�ضاع  اىل حت�ضني  باال�ضافة 

املناهج الدرا�ضية وحت�ضني معاملة الطلبة".
اأمنية  اإجراءات  و�ضط  نظمت  التظاهرة  اأن  اىل  ي�ضار 
بني  الرابط  الطريق  بقطع  الطلبة  قام  فيما  م�ضددة 
ت�ضبب  دقائق مما  �ضبعة  بابل ملدة  الديوانية وحمافظة 

بازدحامات مرورية.

المركبات غير المسجلة تجتاح النجف 
مهددة األهالي بخروقات أمنية 

طلبة جامعة القادسية 
يطالبون باقالة رئيس الجامعة 

المواطن و المسؤول
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