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تـأخــر كـثــيــرا رئـيس الــوزراء "عـادل
ــهـدي" في تــقـد اســتـقــالـته عــبـد ا
ألـتي كانت  حتـت عنـوان "أسـتجـابة
" وهل هذا رجعـية الديـنية خلطبـة ا
ـهـدي رغم كل يـعــني ان عـادل عـبـد ا
مــاحـدث خــاصــة في يــوم اخلــمـيس
الـــــدامـي من  ســـــقــــوط الـــــشـــــهــــداء
بـالنـاصرية والـنجـف ال يراهـا مبررا

لالستقالة ?! 
ولم تـتـوقـف االحـتـجــاجـات واعـمـال
الــقــمع والــقــتل لـــلــمــتــظــاهــرين في
الـنجف وبـغـداد وباقـي احملافـظات 
حــقــا الـطــغــاة ال يـحــتــاجـون مــبـررا

للبطش!
ــهــدي واالهــانـة ورحل عــادل عــبـد ا
غـصــة في حــلــقه لم يـعــتــذر ألهـالي
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ولم يـكــشف لـنـا كـمـا كـان الـشـهـداء 
ـتــظــاهـريـن وحـيــتـان يــهــدد قـتــلــة ا
الــفـــســاد من هـــنـــا عــمت ســـاحــات
االحــــتـــجــــاجـــات واالعــــتـــصــــامـــات
احـتـفاالت بـاسـتـقالـة رئـيس الوزراء
ـطـلب االول للـمـتظـاهرين بـصـفته ا
وسـوف تـستـمـر االحـتجـاجـات حتى
ـطــالب الـتي ال حتـتـاج الى تـنـفـيـذ ا
ـمـاطـلــة وهي تـغـيـيـر الـتـســويف وا
مـفوضـية االنـتخـابات واقـرار قانون
ــــان لالنـــــتـــــخـــــابـــــات وحـل الـــــبـــــر
والــتــحــضــيــر ألنــتــخــابــات مــبــكـرة
بــــــإشـــــــراف دولي بـــــــعــــــد ان يـــــــتم
تــشـــــــــكـــيل حــــــــــــكــومـــة انـــقـــــاذ
وطـــنـي ألنهء حـــكــومـــة عـــادل عـــبـــد
ـسـتـقــيـلـة والــتي سـتـكـون ـهــدي ا ا
وجب الـدستـور (حكـومة تـصريف
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كـانت لـنا جـولـة في ساحـة الـتحـرير
ــتــظــاهـرين لــلــتـوقـف عـلـى اجـواء ا
وفــرحـــتــهـم احــســـســنـــا بــهـم كــمن
اســـتــنــشق هـــواءً نــقــيــا  آلول مــرة
كان اصبحت هي واحلرية في هذا ا
ـقـراطـيـة احلـقـة مـيـزة لـثـقـافـة الـد
بــعـضـهم يــجـيـد الـتــعـبـيــر بـاحلـجـة
ـــنـــطق اخـــرون انــاس بـــســـطــاء وا
يــعــبــرون عن فــرحـــتــهم بــالــســبــاب
والـشـتــائم ألنـهم فــقـدوا االحـسـاس
ــا افــقــدهم ــعــنى حــريــة الــرأي 
الــقــدرة عـلـى الـتــعــلــيق وفــقـا ألداب
احلوار والعـقالنية  واجلـميع يؤكد
بـإن اسـتـقـالـة رئـيس الـوزراء لـيست
(كافيـة) خاصة وان الـكتل واالحزاب

الـســيــاســيــيـة الــتي تــمــثل الــنــظـام
ـــــرفــــوض مـن قــــبل الـــــســــيـــــاسي ا
ـــتــظــاهـــرين هي من ســـوف يــقــوم ا
بتعي البديل! البعض يرفض حتى
ــقـراطـيـة الــلـيـبـرالــيـة كـأسـاس الـد
قـراطية للـحكم  هم يـطالـبون بالـد
بـاشرة يقـولون نـحن شعب واحد ا
ـكـونـات واالثـنـيات عـلى الـرغم مـن ا
االحـتــجـاجــات اثـبـتت ان ـتــعـددة  ا
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تـبـدو ان االنتـخـابات احلـرة وحـدها
قراطيا ليست كافية ليـكون البلد د
خـــاصـــة وان الـــعـــراق قـــد اجـــرى 4
ـــؤســـســات انـــتـــخــابـــات ثـــقـــافــة ا
ــطـلــوبــة احـيــانـا واخلــدمـات هي ا
تـظاهـرون ال يفـرقون ب االصالح ا

ـصاب في ساحـة التحرير لنقل ا
مـنـذ انـطالق موجـة االحـتـجـاجات
ــــاضي  في 25 تــــشــــرين األول ا
أصــبت مـــرتــ ولــكـــني لم أغــادر
الساحة  حيث تـعلمت من الشباب
ــتـظــاهـر دروسـاً وعــبـراً في حب ا
الــوطن فـهم يــعــطـونــني حـمــاسـة
ويزودوني بطاقة لتـكتكي ليستمر
وبفـخر بعـمله اإلنسـاني وإسعاف
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ومـن بــوب الـشــام  قــال ســائق تك
تك (21) سـنة يـرتدي قـنـاع الثـائر
الـــبــريــطـــاني جــاي فـــوكس الــذي
حــاول تـــفـــجــيـــر مــبـــنى مـــجــلس
اللـوردات في القـرن السـابع عشر
ـياً وأصـبح قـنـاعه رمـزاً ثوريـاً عـا
v for) ســيــمــا بـعــد إنــتــاج فــيـلم
vendetta) الـــــذي دارت أحـــــداثه
حــول الـقــنـاع "انـقل مـع اثـنـ من
ـــصـــابـــ من زمالئي اجلــــرحى ا
فــــــــــوق وحتـت اجلــــــــــســــــــــر إلـى
ـسـتـشـفى  ونريـد نـحن كـشـباب ا
احلصول على فرصـة عمل لنعيش

وعوائلنا بكرامة". 

فـيمـا لـفت مهـدي حـس 27 سـنة
أب خلمـسة أطفـال " أنا من مـدينة
الــصـدر واسـكن بــبـيت إيـجـار في
مـنـطـقـة الـكمـالـيـة  سـعـر التك تك
اجلــديــد ثالثــة ماليــ ومــائــتــان
وخمسون ألف دينار  اعمل بأجر
ــــالـك الــــتك تك يــــومـي  واســــلم 
يـومـيا 15 ألف ديـنـار  اآلن اعمل
بشكل طـوعي في  ساحة الـتحرير
مـن اجـل خــــــــدمـــــــــة األبــــــــطــــــــال
ـتظـاهرين  وسـأظل فـيهـا حل ا
طالب التي نريدها"  حتقيقي ا

وأكد ماجد بشار كامل  (22) سنة
" نــقـلت 16 شـهــيــداً وكــثــيـراً من
اجلـرحى  مــتـزوج ولــدي طـفــلـ
لم أرهم مـنـذ ثـمانـيـة أيـام واسكن
في التجاوز  بسبب فقر احلال لم
اسـتـطع إكـمـال دراسـتي  سـأبقى
ــتــظــاهــريـن وإســعــافــهم اخـــدم ا
ألنني  أريـد وطنـا أو الشـهادة من
اجـــله وســـأبــقى  فـي الــتـــحــريــر

طالب" . لغاية تنفيذ ا
احمد خلف ( 26) سنة من مـدينة
الــصــدر " مــتــزوج ولــدي طــفــلــ
واعـمل قـبل الـتـظاهـرة عـامل بـناء
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حتــولت ( الــتك تك) تــلـك الــعــربـة
الشبيهة بالشخصيات الكارتونية
إلى رمــــز وطــــنـي لالنــــتــــفــــاضـــة
التشرينية وحتول أصحابها  إلى
رمـوز وطـنــيـة وعالمـات مــضـيـئـة
ا لـلـبطـولة واإليـثـار والتـضـحيـة 
أبـدوه من تــفـان وســرعـة وخــدمـة
فـي إنـــــقـــــاذ جـــــرحى وشـــــهـــــداء
الـتـحـريـر لـتـعـذر وصـول سـيارات
اإلســـعــــاف ويـــفـــخـــر ســـائـــقـــهـــا
بـاحلـصـول عـلى وسـام الـشـهـادة
جندهـا مصـطفـة بصورة مـنتـظمة
تـظـاهرين  وال تـؤثـر على سـيـر ا
وتـــواصل عـــمـــلــهـــا دون كـــلل في
ـــتـــظـــاهـــرين ونـــقل مـــســـاعـــدة ا

الــوافـــدين واخلـــارجـــ من والى
ساحـة التحـرير مجـاناً وبدون أي
اجر واعـتباراً من بـدء التـظاهرة 
أطلـقت علـيها عـدة تسـميات مـنها
إيــقــونــة االنــتــفــاضــة  ومــركــبــة
إسعاف الفقراء لنقل اجلرحى كما
ـلصقة خلفها مثبت على الالفتة ا

أو تتصدر واجهتها األمامية .  
ـكـن االسـتــغــنـاء عن الــتــكـاتك ال
فـفي كل حلـظـة هـنـاك تـكـتك يؤدي
واجـــبـــاً انـــســـانـــيـــاً بـــالـــرغم من
خـــطـــورة األجـــواء والــــقـــنـــاصـــة
والرمي العشوائي الكثيف هؤالء
الـصـغـار في حـركـاتـهم الـسـريـعـة
ـــشـــاركـــاتـــهم لـــفـــتـــوا األنـــظـــار 
احلـمـاسـية الـعـفـوية
وهم يـــــتــــنـــــقــــلــــون
بــســـرعــة مـن مــوقع
احلــــــــــــــــــــــــدث إلــى
ـــســــتــــشـــفــــيـــات ا
ــواقع اخلـلــفـيـة وا
ــصـابـ لــسـحب ا
اخملـــــــتـــــــنـــــــقــــــ

بالغازات.
وبــــــــالــــــــرغـم  من
صـــــغــــر ســـــنــــهم
وبـــــــــســـــــــاطـــــــــة
تـــــــفـــــــكــــــيـــــــرهم
وتعلـيمهم لـكنهم
على قدر عال من
احلس الوطني 
 يـــقـــول احـــمـــد
فـــــــــريـح (ابــــــــو
رضـا)20 ســنـة
أب لــــــــثـالثــــــــة
أطــــــــفــــــــال من
مدينة الصدر "
 اقــود عــربـتي
الـــــــــــــــــــــــــــتــي
اشــتـــريــتـــهــا
بــــاإلقــــســــاط
وقـــد وفـــقــني
الـــله خلـــدمــة
تـظاهـرين وتطوعت ا

بـاجـر يومي  واآلن اعـمل طـوعـيا
لــنــقل اجلــرحى والــشــهــداء الـذي
جتــــاوز عــــددهـم الــــعــــشـــرة آالف
جـــــريـح   مـــــنـــــذ 10 أيـــــام لم أر
أطــفــالي   وســنــبــقى هــنــا لـنــيل
مطلبنا وطـن نعيش  فيه بكرامة "
جعـفـر علي (16) سنـة كـان دؤوباً
ــا يــقـوم به ومــثــابــراً ومـؤمــنــاً 
مـجـانـاً ودون أي اجـر رغم ضـعف
كـتظة حـالته من مـدينـة الصـدر ا
بـــالــســكــان األفــقــر حــاالً وايــضــاً
ـديـنـة األكـثـر اسـتـخـداماً تـشـكل ا
لـــتــــاكـــسي الــــفـــقـــراء (الــــتك تك)
كـوسـيـلـة نـقل سـريـعـة ورخـيـصـة
ــــغــــلــــقــــة وجتــــوب الــــشــــوارع ا
وقـال جعـفر ـزدحـمة بـسـهولـة  وا
تركت الـدراسة واشـتريت التك تك
بـالـتـقـسـيـط لـكي اسـتـطـيع إعـانـة
أمي وأخواتي بعد  وفاة ابي  اثر
ال لك ا إصابـته بالـسرطـان وال 
لــعـالجه. فــيـــمــا أكـــد كل من  أبــو
رقية (محسن) 22 سنة من منطقة
 الـرئـاسـة في الـعـبـيـدي  وسـجاد
ســــنــــة  و احـــمــــد خــــلف من 18
مـدينـة الصـدر نريـد األمن واألمان

ة بـقوة الـله نـنتـصر وعـيشـة كـر
ونغير العراق نحو األفضل .

وتثمـينا جلهـود أصحاب التك تك
ومــــوقــــفـــــهم الــــوطــــنـي امــــتألت
األسـواق بـلـعـبـة لـلـصـغـار (تـكـتك
صـــغــيـــر) بــألـــوان بــراقـــة والــتي
سجلت أكثر مبيعا وحسب ما أكد
عالء صاحب أسـواق (هوم مارت)
فيـما قام بـعض الصـاغة بصـياغة
إكــسـســوارات نـســائـيـة (قالدة او

أقراط ) .
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كـــمــا دخـــلت الـــدراجـــة الـــنـــاريــة
الـعـريــقـة شـعـبــيـا الـتك تك  الـذي
ــثـلـة األمــ الـعـام اسـتــعـمــلـته 
تـحدة في الـعراق (جـين لأل ا
زاد هـينـيس بالسـخارت) سـوق ا
ي  وتـوالت الـعـروض ألجل الـعـا
شـرائهـا واالحـتفـاظ به كـونهـا آلة
نــقل فــقــيــرة اســتـعــمــلت من قــبل
شــخـصــيـة دولــيـة وفي مــنـاســبـة
خـــاصـــة هي تـــظــاهـــرات ســـاحــة
الـــتـــحـــريـــر في بـــغـــداد فــبـــلـــغت
شـهرتـها أكـثر من شـهرة سـيارات

جنوم هوليوود.
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والثـورة مطـالب البـعض ال تـنفذ اال
بـالــثـورة والــتـغـيــيـر اجلــذري وهـنـا
يــــأتي دور اســــتــــبــــدال او تــــعــــديل
الدسـتور فـالثـورة هي "مجـموعة من
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات االقـــــتـــــصـــــاديــــة
واالجـــتــــــــــمـــاعـــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة
تـــــــــــؤدي الى تــغـــيــــــــــيـــر جــذري
وشــامل في اجملـــتــمع " ان ســاحــات
االحـــتــجــاج عــمــودهــا الــفــــــــــقــري
وقــادتـهــا فـئــة واسـعــة من الـشــبـاب
لـكـون غطــــــــاء سـياسـياً الـذين ال 

 ! أو دينياً
ـــراقب بــأن هـــنــاك رغـــبــة ويـــحس ا
بــجــعل الــدولــة مــدنــيــة بــعــيــدة عن

مظاهر الدولة الدينية !
ـواطـنـة هو آخـر الـكالم:- الـوعـي بـا

قراطية. الوعي بالد
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vip قادتـني الصـدفـة أن يكـون مـقعـدي بجـانب مـشجع قـطـري في مقـصورة الـ
أثناء مـباراة منتـخبي  العراق وقطـر في ملعب ستـاد خليفة الـدولي وعرفت  فيما
بعـد أسمه صـباح الـكـواري مديـر قنـاة الـريان " شـباب ثالثـيـني مالمح الوسـامة
واألنـاقـة أشـاهدهـا وهـو جـالس بـقـربي . كـان متـحـمس لـفـوز  مـنـتخب وطـنه مع

باراة  صديقه الثاني الذي هو ثالثنا يشاركنا في مشاهدة ا
بـاراة قـلت لألخ صـباح الـكـواري منـتـخبـكم جـيد ويـلـعب كرة حـديـثة في بـدايـة ا
وبطل اسـيا في نسخته األخـيرة وشارك في بطـولة القارات قبل اشـهر فلهذا أذا
استطـاع منتخبـنا التعادل فـانا اعتبـره فوز لنا خاصـة بعد غياب ثـمانية من ابرز
العبي الـشرطـة بعـد أن إصـر  مدربـهم بأشـراكهم ضـد فـريق موريـتاني ضـعيف
في بـطـولـة األنديـة الـعـربـيـة الـتي سـبـقت مـبـاراتـنـا مع مـنـتـخب قـطـر بـيـوم واحد
ـدرب كاتـانيتش  الـشجاع بـاشراك العـب جدد الـذين كانوا وأثنـيت على قرار ا
ـوهوب محمد قاسم الذي سجل الهدف سؤولية  خاصة الالعب ا على الـعهد وا
الـثـاني  الـذي اعجـبـني بـاجلـمـهور الـقـطـري ومـنهم األخ صـبـاح الـكـواري الروح
ـثالـي بكل صـوره الـرائـعة. الـرياضـيـة الـعـاليـة الـتي يـتـحلـون بـهـا  والتـشـجـيع ا
ورغم خـسـارة مـنـتـخـبـهم في عـقـر دارهم كـانت االبـتـسـامـة تـصـاحـبـهم واحلـزن

مخفي في قلوبهم 
واعـطـوا انـطـبـاع حـسنُ  بـأن كـرة الـقـدم فـوز وخـسـارة  ومن اجلـمـيل أن تـبارك
للـفريق الـفائـز وهي جتمع الـشعـوب وال تفـرقهـا  بل هي في بعض األحـيان حتل
شاكـل السيـاسيـة ب الدول من خالل الـرياضـة والننسى عـندمـا فاز منـتخـبنا ا
الـوطـني بـبــطـولـة اسـيـا عـام 2007 في ذروة االحـتـقـان الــطـائـفي لــكن الـشـعب
العـراقي خرج بكل مـكوناته الـى الساحـات والشوارع يـحتفـون بهذا الـفوز الذي

رمى السعودي. جاء بضربة رأس للنجم يونس محمود في شباك ا
ـبــاراة الـذي لم االخ صــبـاح الــكـواري ورفــيــقه لم  يـتــكــلـمــوا بـســوء عن حــكم ا
يحسـتب اكثر من خطـأ للمنتـخب القطري كمـا تفعل  بعض اجلمـاهير  في بلدان
أخرى ولم يـصرخ بوجه الالعب النهم لم يقدموا مستوى افضل ولم يهتف ضد
الفـريق اخلصـم . بل صفق لـفريـقه اخلـاسر واثـنى عـلى الفـريق الـفائـز فهي في
بـاراة وقدم لـنا االخ صـباح الـكواري الـتهـاني بالـفوز النـهايـة كرة قـدم أنتـهت  ا

وشكـرته علـى الروح الـرياضـية وكـرم االسـتقـبال والـضيـافة
مــنـذ أن وطـأت اقــدامـنـا أرض دوحـة اخلــيـر والـسالم  وال
أنـسى ان أتكلم  عن حفل االفتتاح الرائع  الذي كان في
رعـايـة أمـــــــيـر دولــة قـطــر الـشــيخ تـمــيم والــفـعــالـيـات
اجلمـيـلـة التي قـدمت في احلـفل الـتي أبـهرت اجلـمـهور

احلاضر.  
شكرا لدولة قطر .
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ـدسـوسـ  أمـا الـسـاعون دون ـشـكـكـ ا ـرجـفـون  وأكثـر مـنـهم ا كـثـيـر هم ا
ـســتـبــدون في الـعــراق عـلى مـقــدمـات وال مــؤهالت  فـحــدث وال حـرج  اجــمع ا
ـرجـعـية الـديـنـيـة الـعـليـا الـعـداء  فـمـا ترك مشـتـركـات عـدة  ابـرزهـا منـاصـبـة ا
رجعية دون أن يحاول استـمالتها باإلغراء واالغواء  ثم الوعيد ديكـتاتور واحد ا

والثبور بعد اليأس من اإلطاحة بها على عتبة التغرير . 
ن اسـتـبدوا بـالـسـلطـة لم يـتـعـضوا من دروس الـسـابـق الالفت أن الـالحقـون 
همـة " باقٍ وإعمار بلـحاظ اعادة الكـرة واحملاولة ثم الـتهاوي رحيـالً دون إجناز ا

الطغاة قصار.
ـستـبـد العـداء لـلمـرجـعيـة الديـنـية الـعـليـا  لكن ولـيس كل الغـرابـة في منـاصـبة ا
الغرابـة كلها فيمن ادعى الوصل وارتبط بتاريخ  ووصل سـدة السلطة بسفينتها
ثم راح يحـاول خرقها إلغـراقها  بأساً لـسلطة وكـرسي ومنصب ينـتهي باحلاكم

آل والتسافل .  إلى هذا ا
رجـعية الدينية العـليا يعرف كم احملاوالت التي راحت تضلع بتاريخ ا طـلع ال ا ا
ساس بثـوابتها  وثانـية بلصق ابشع مطروحـة بقصد النـيل منها  مـرة بداعي ا
ـيل للـسلـطة  ورابـعة بـالتـخابـر والتـآمر  وقـائمة الـتهم بـها  وثـالثـة باتـهامـها با
ـبـاد الــتي قـامـت عـلـيــهـا  واألسس الــتي شـيــدت بـهـا  الــتـهم تــطـول  لــكن ا
والــغـايــات الـســامـيـة الــتي ضـحت مـن اجل بـلــغـوهـا امــ واقـوى من كـل الـتـهم

تطاوالت واحملاوالت .  وا
ــرجـعــيــة ودورهـا فـي حـمــايـة احلــقــوق والـذود عن ــتـحــدث عن ا ــا يـعــذر ا ور
ـكـتسـبات والـدفـاع عن الضـعاف  قـبل بـزوغ نورهـا وسطـوع جنـمهـا وحتولـها ا
ـقــلـدين فــقط عـاشـوا مالذاً آمـنـاً أمــيـنـاً بــعـد سـنـة 2003 حــيث أن االتـبــاع وا
وعايـشوا حلظات االضطهاد واطلعوا على بعض اخملتصات  بلحاظ أن ما خفي
وما اريـد له أن ال يظهر كان أكبر وأجل  لـكن ال عذر اال للمدسوس الباغض في
توجـيه سـهـام الـنـقـد للـمـرجـعـيـة الديـنـيـة الـعـليـا ودورهـا في حـمـايـة الوطـن ومنع

انزالقه صوب االقتتال والتحارب البيني بل والتفكك والتمزق . 
ـتصـيد وبعـد أن أضحت هـذه احلقـيـقة أنـصع بيـاضاً مـن اللـون األبيض  راح ا
ـرجعيـة الروحيـة وقدرتهـا على التـأثير في الـشارع والقرار  يشـكك في سطوة ا
ا ذهب راح يتـرقب اخلطبة والـتوجيه ليـفعل العـكس في محاولة لـلتدليل وتأكيـداً 
رجعية على تـراجع دورها وضعف تأثيرها وذهاب ريحـها وهبوب ريح أقوى  فا
تـدعو لـلـتظـاهر الـسـلمي وإذا بـالـعنف يـتزايـد  وتـناشـد باحملـافـظة عـلى اخلاص
ـؤسـسات  وتـدعو ـنـشآت وا ـباني وا والـعـام من األموال وإذا بـالـنيـران تـلتـهم ا
ـنطق اإلقـنـاع  وإذا بـقوافل الـقـوات األمنـيـة لـتحـاشي الـسالح والـقـوة واللـجـوء 
رتدة لم تزيد تضادات واالنعـكاسات ا الشـهداء تتوالى تترا  وبالـقطع أن هذه ا
رجع وابويـته ودوره في درء الفـتنة واخـماد نيـرانها  اناً بـحكمـة ا االتبـاع اال إ
رجعية ومنتقداً غالباً  رجف اخملـادع نصب نفسه مقيماً خلطاب ا والالفت أن ا
عنى  ويقيناً وكثيـراً ما كان مفسراً لـيحّرف مقصود القـول ويعطي للنص غيـر ا
أن النـاس ليسوا علـى مسافة واحدة من الـفهم واإلدراك ومعرفـة لغة أهل العلم 
عـنى  ويعتـقد احملرّف أنه جنح قـصودات ويـضيع ا فتـختلط األوراق وتـتداخل ا

فيما قصد وبلغ ضالته وهو الضال .
ـرجـعـيـة الـدينـيـة الـعـلـيا الـشـعب دقـائق األحـداث مـذ وطـئت اقدام لـقـد عايـشت ا
احملــتل ارض الــعـــراق ســنــة 2003 ولم تــتـــرك شــاردة وال واردة من األزمــات
رجع األعلى هو احلامي األمنـية والسياسية اال وعـاشتها وعايشتـها  كيف ال وا
ـدافع عن الـشـعـب بـكـلـيـاته دون اسـتـثـنــاء  فـالـكـوردي شـريك تـاريخ وظالمـة وا
ونــضــال  والــسـنـي نــفــسه  والــشــيـعــة ابــنـه الـذي عــاش الــظـالمـتــ  ظـالمـة
الديـكتـاتور وقـهر من توالـى السلـطة وادار شـؤونهـا بعـد سنة 2003 فـالشـيعي
قـبل سـنة 2003 مقـهور مـضـطهـد يتـعـاطف معه اجلـمـيع بلـحـاظ الظالمـة  وهو
فـاسد فـاشل بعـد سنة 2003 وهي الـظالمة األكـبر فلـم يكن الشـيعي احلق في
لكي كي يوم من األيـام فاسد او فاشل  فهـو من قاطع احلكم في مقتـبل العهد ا
ـتـحفـظ على ال يـكـون شـاهد زور عـلى الـنـظـام الـوافـد بـسفـيـنـة األجـنـبي  وهـو ا
ـلكـيـة لقـيادتـها من قـبل العـسـكر فـضالً عن الدمـاء التي احلـركـة التي أطـاحت با
بـدأ بأنفسهم رافقتـها وهي تسيـر منجزة أهدافـها  ونأى الشيـعة من اصحاب ا
عن حكم االنـقالب  وظلوا على مـدى قرن من الزمان معارضـة يتهددها احلاكم
شـانق  وحل بعـضهم ضـيف مقيم فـي زنزانات اجلالد  ومن  تعـانق رقابـهم ا
لجىء اآلمن  ويحدثونك جنى بنـفسه راح يحمل اوراقه متنقالً ب الدول طالباً ا

عن الظالم الفاسد الفاشل . 
لـقد ظُـلم شـيعـة الـعراق بـعد الـتـغيـير كـمـا ظلـمت كل مـكونـات الـشعب الـعراقي 
ن ظـلم بــاألمس الـقـريب اشــد مـرارة وقـسـوة  وبـالـقــطع أن ظـلم ذوي الـقــربـة 
ال وطـول األمد  غـير فيـفتـرض فيـمن ظُلم اال يـظلم  لـكن زهو الـسلـطة وبـريق ا
الـنـفـوس وبـدل اجلـلـود ومـســــح الـذاكـرة فـراح مـظـلـوم االمس يـوصف بـالـظـالم
مـطـلـــــقـاً ال فـرق بـ ظـالم ومـظـلـوم ومـحـايد ومـراقـب  وبالـقـطـــــع أن الـظـالمة
رجعيـة الدينية العليـا ومـــــقامها السامي وحتديداً األكبر وقـعت على شــــرفية ا
ن ادعى الـوصل بها ظلـماً وعدوانـاً وهي ال تقول الـوصل به  ولم يكــــتفِ من
ـا ادعى لـكـنه راح يرجـف بهـا مـحاوالً تـقـول باسـمـهـا ونسـب لهـا مـا لم تـقــــله 
ـكـانـتـهـا وتـاثـــــيـرهـا وقـدرتـهـا عــلى تـصـحـيح مـا انـحـرف وتـصـويب ــسـاس  ا
ـوقـــــعـيـة احلـكومـة الـتي أنـهت واليـتـها األخـطـاء  فكـــــان لـهـا الـقـول الفـصل 

بـكـلـمـاتٍ قـلـيـلـة ولـكن بـعـبـارات عـمـيـقـة مـعـبـرة لـتـــــضع حـداً
سـاجالت وتـقـــوالت وتـأويالت  وتـفعل مـا عـجز عن فـعله
اآلخرون من كـبـــــار قادة الـكتل الـسيـاسيـة  لتـدلل على
أن الـقــول الــفـصـل يـبــقى لــهــا دون غـيــرهــا  حـفـظ الـله
الـعـراق  وأمـد بـعـمـر مرجـعـنـا األعـلى لـيـبـقى ظـله وارفاً

على اجلميع.

 …dL²   «d¼UE² «Ë gD³K  ÎUſu  ÊułU²×¹ ô …UGD «

طلبة في التظاهرات

ÊUÞd K  …œUC‡   U‡I²A  dOC% w‡  Ÿ«d‡²š≈ …¡«d‡Ð v‡KŽ q‡B×¹ w «dŽ YŠUÐ
5³ ²M*«  «—b  d‡¹uD²  WO³¹—b² « UNð«—Ëœ sŽ sKFð ”—U‡H « W‡ dý

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حصل مركز بحوث ابن البيطار
الــــتـــابـع الى هــــيـــئــــة الــــبـــحث
والــتــطـويــر الــصــنــاعي إحــدى
تـــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــــــــــيـالت وزارة
ــعــادن عـلى الـــــــــــصــنــاعـة وا
براءة اختراع حتـضير ودراسة
شـتقـات الطـبيعـية كـمضادات ا

للسرطان .
وأشــــار الـــبـــاحث فـــارس عـــبــد
الــكـاظـم الى حتــضــيـر عــدد من
ــــشــــتــــقــــات الــــطــــبــــيــــعــــيــــة ا
ـستـخلـصـة من نبـات القـرنفل ا
والـــــتي  تـــــشـــــخـــــيـــــصـــــهــــا
بـأسـتخـدام االجـهـزة اخملتـبـرية
أضافــة الى دراسة فـعالـية هذه
ـــشــتــقـــات جتــاه الـــعــديــد من ا
ـزروعـة اخلاليـا الـســرطـانـيــة ا
داخل وخــــارج جــــسم الــــكــــائن
احلـي وبــــــــــثـالث أنـــــــــــواع مـن
اخلـــطــوط الـــســـرطــانـــيــة وهي
خاليـا سـرطان الـغـدة الـلبـنـية 
خاليـا سرطـان عـنــــــق الرحم 
خاليــــــــــا سرطــــــــــان اخللـية
العـضليـة البـشرية. وقـد أثبتـت
الــنــتـــائج ان لــهـــذه الــتـــراكــيــز
التأثـير السام خلاليـا السرطان

اخملتارة وتميزت كمركبات ذات
تأثير انـتقائي تثـبيطي لالنواع
الـثالثــة من اخلاليـا ولـيس لـهـا
تــــــــأثــــــــــيـــــــر عــــــــلى اخلـاليـــــــا
الــطــــــــبــيــعـــيــة  مــبــيــنــاً بــأن
ـشـتـقـات اظــهـرت نـشـــــــــاطـاً ا
مـــضـــاداً لـــلـــخاليـــا خـــــــــــارج
ــــــــــعـــدل يــتــراوح اجلــسـم و
ــئــة خلاليــا ب 92-79-76 بـــا
سرطان الـغدة اللبـنية واخلاليا
العـضلـية وخاليـا سرطـان عنق
الرحم على التوالي كما اظهرت
نــشــاطــاً مــضــاداً لــنــمــو الــورم
داخل جـــسم الــــكـــائن احلـــــــي
ــئــة وبــنــســبـة ــقـدار 56  بــا
ــــــــــرور الــوقت تـــصــاعـــديــة 
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وأعلـن مدير عـام شركة الفارس
الــعــامــة إحــدى شــركــات وزارة
ـعـادن حامـد عواد الـصنـاعة وا
محمد عن الـدورات التي أقيمت
ــدة من  1 ولـــغــايــة 31 خالل ا
ـــــاضي وشـــــمـــــلت دورات اب ا

داخلية ودورات خارجية.
الفـتــاً الى ان مـجـمـوع الـدورات
الــــــداخــــــلــــــيــــــة بــــــلغ 22 دورة

ــــــــــشــاركــة 764 مــنــتـــســبــا
تـضمـنت االختـصاصـات الفـنية
بــــــــــواقع 8 دورات وبــــــــــعـــــــــدد
مــشــارك واالخــتــصــاصــات671
اإلداريــــــــــــة بــــــــــــواقـع 4 دورات
شـاركة 93 مـنتـسبـا مـضيـفاً
بــأن الـدورات اخلـارجــيـة بـلـغت
ـشـاركة 23 مـنـتـسـبا 30دورة 
بـاالخـتـصـاصـات الـفـنـيـة بـواقع
شـاركة  12 منـتسب 12دورة 
وبـــاالخــــتــــصـــاصــــات االداريـــة
ـــشــاركــة 18 بــواقع 11 دورة 
مـنتـسبـا مؤكـداً حرص الـشركة
عــلى أسـتـمـرار نــشـاط الـتـدريب
ــهـــارات الـــفـــنـــيــة لـــتـــطـــويـــر ا

نتسبيها.  واإلدارية 
عــلـى صــعــيـــد اخــر وافق وزيــر
االتـــصـــاالت نـــعـــــــــــيم ثـــجـــيل
الــــربـــيــــعي صــــبـــاح األربــــعـــاء
ــاضـي عــلى مــقــتــرح حتــفــيــز ا
مـــــوظـــــفـي وزارة االتـــــصـــــاالت
دير العام قـــــــــدم من قبل ا وا

الية. للدائرة اإلدارية وا
واوعــز ثـجــيل بــتــشـكــيل جلــنـة
بـرئـاسة آدم جنم لـتـنـفيـذ مـقرح
الـتــحــفــيــز لــلــمــوظــفــ وإزالـة
اإلحـــبـــاط الـــوظـــيــفـي وتــشـــمل

حتقيق االمتيازات التالية
تـوزيـع قـطع اراضي
لــلــمـوظــفــ حــسب

القانون 
وايـــــجـــــاد قــــروض
للبناء بدون فائدة 
وتـاسـيس جـمـعـيـة
ـوظـفي تــعـاونـيــة 

الوزارة 
وإيــــجـــاد تــــأمـــ
ـنــتـسـبي صــحي 
وزارة االتـصـاالت
 وشــــــــــــــمــــــــــــــول
ـــــــــوظـــــــــفـــــــــ ا
بــــــــــــــاالربــــــــــــــاح
ـــتـــحـــقــقـــة من ا
الــــــــشــــــــركـــــــات
التابـعة للوزارة
وفـق قـــــــانـــــــون
الـــــــشـــــــركــــــات
ـقـر الــعـامــة وا
عــام1997وفق
ـادة الـرابـعـة ا
من قـانون رقم
22
والتنسيق مع
وزارة التعليم

ـوظف في العـالي لدعم ابـناء ا
اجلـامـعات

الـعـراقـيـة.وحـجـز مـقـاعـد لـلحج
ـتـمـيزين والـعـمـرة للـمـوظـف ا
فـي ديــــــــــــــــوان الــــــــــــــــوزارة
وتـشـكـيالتـهــا عـبـر مـفـاحتـة

هيئة احلج والعمرة.
جتـــــــــدر اإلشــــــــارة ان وزارة
االتـصاالت تـشهـد انتـعاشـها
االول بـعــد حـقب طـويـلـة اذا
عـمــد ثـجـيـل الـوزيـر الــتـاسع
مـنــذ اسـتــــــــالمه لــلـحـقــيـبـة
الــوزاريـة لـلـعــمل عـلى حل كم
هـائل من التـراكـمات كـان على
رأســـــــــها تثـبيت عقـــــود مر
عــــلى تــــعــــــــــــاقـــدهـم قــــرابـــة
خــمـــســة عــشــر عــامــاً بـــــــدون
ثـــبــــيت وتـــخـــصـــيص درجـــات
وظــيـــــــــفــيـة لــتــعـيــ مالكـات
شـــابـــة من ذوي االخـــتـــصــاص
ـــجـــال االتـــصــاالت وتـــوفـــيــر
مــخــصـــصــات اخلــطــورة الــتي
ــــوظف ألعـــوام حـــرم مـــنــــهـــا ا
طــــــويــــــلـــــة رغـم إقـــــرارهــــــا في
الـــــقـــــانـــــون. كـــــمـــــا ســــــبق أن
ــاضي استحصل فـي نـيسان ا
عــلى 100دو لــبـــنــاء مـــجــمع
ـوظفي االتـصاالت في ســـكـني 

محافظة النجف.
شهادة براءة االختراع

مع صاحب قناع الثائر البريطاني

الطلبة يرتدون السواد مشهد من ساحة التحرير


