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لم يـــعــد يــثـق بــاالســراف بـــالــوعــود
باعد) الذي ال لك (الذكاء ا واصبح 
ـشـكالت فـقط كـالـذكاء يـكـتـفي بـحل ا
ــــقـــارب واالنـي بل هــــو تـــفــــكـــيـــر ا
وحتلـيل يـفتح دروبـا جـديدة ويـحلق
في عــوالم مــبــتــكـرة ويــتــخــيل دنــيـا
اخرى انهـا تربيـة لروح ابداعـية لها
وسـائـلـهـا الـعـديدة وفـي نـفس الـيوم
الـتي توقـع فيه الـسـاذجـون ان يـكون
ـبـدعـون في افـتـتاح دمـويـا انـشـغل ا
نصب جميل في ساحة التحرير كتب

عليه (انا احب التحرير).
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عـادة كان الـنـاس الـبـسطـاء يـعـمـلون
وكالـة لالحزاب والـسيـاسيـ للـدفاع
ـصـاحلهم ـطـالبـة  عن حـقوقـهم وا
ــــا ان الـــســــيـــاســــيـــ بــــعـــد كل و
انـتـخابـات يـتـنـكـرون الى جـمـهورهم
صاحلهم اخلاصة فقد وينشغلون 
ـوكـلـون (الـنـاس الـبـسـطاء) ان قـرر ا
يــلــغـوا هــذه (الــوكــالـة) ويــســحــبـوا
الـــتـــوكـــيل من االحـــزاب والـــطـــبـــقــة
الـسـيـاسـيــة  ألنـهم احـسـوا بـفـقـدان
وكـل  فشعارات (ال نسمح الثقة با
بـســرقـة االنــتـفـاضــة) و(نـرفض ركب
وجة من قبل االحـزاب) منتشرة في ا
سـاحــة الـتـحـريــر لـقـد فــطم الـشـعب
ورفـعت الــوصـايــة  واصـبح يـعــتـمـد

على نفسه في ادارة شؤونه.
آخر الكالم:- سلطـة حسم االمور بيد

تظاهرين فقط ا

لكه السياسيون. قد يفوق ما 
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يـوم  10كـانــون االول اجلــاري كـانت
االخبار والـشائعات الـتي تمأل مواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي وتــلــقــفــتــهـا
وسائل االعالم والـفـضائـيـات احمللـية
والعربية  تشير الى زحف متظاهرين
من احملافظات اجلنوبية الى بغداد –
ا سـاحة الـتـحـرير- ومن ثم الـقـيـام 
يـشـبه (ركـضـة طـوريج) لـلـدخـول الى
ــــنـــــطــــقـــــة اخلــــضـــــراء! غــــيــــر ان ا
الــتـنـســيـقــيـات في سـاحــة الـتــحـريـر
والناشط لم يبلعوا الطعم بسهولة
فـــقــد رفـــضــوا الـــفــكـــرة من االســاس
وكــذبـوا اخلــبـر واثــبـتــوا لــيس فـقط
سـلـميـة الـتـظـاهـرات بل قـدرتهـم على
احملــافــظــة عــلى تــلك الــســلــمــيــة من
نـدسـ واخملربـ ومنـعـهم من جر ا
التظاهـرات الى اعمال الـعنف وسرقة
الـــتـــظــاهـــرات ذهـــبــنـــا الى ســـاحــة
الـتــحـريـر وتــلـمـســنـا مـدى الـتــنـظـيم
ــوجـودين في والـســيــطـرة عــلى كل ا
ســــاحـــة الــــتـــحــــريـــر وعـــمـل بـــعض
تـظـاهرون (درع بـشـري) على جـسر ا
اجلمهورية للتـعبير عن رفضهم فكرة
واجهات العـنيفة االسـتفزازية التي ا

قد تخرج التظاهرات من سلميتها.
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ــتــظـاهــر الـبــسـيط لــقـد حــقق ذكـاء ا
ـألوف وكـسر مبـادرات لـلخـروج من ا
االنظمـة والتـفكيـر في تدابيـر جديدة
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يطـلق عليـهم (الطـرف الثـالث) ويبدو
واطن الـذين يعبر الوعي بحقـوق ا
عــنـه بــعض الــنــاشـــطــ في ســاحــة
التحرير يثبت أن (ذكاء رجل الشارع)
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وافـقت وزيـرة الـتـربـيـة ســهـا خـلـيل الـعـلي بك عــلى فـتح االجـازات الـدراسـيـة خـارج
قبل. العراق للعام الدراسي ا

وقـالت مديرية العالقات العامة واالعالم
في الــوزارة في بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
ـديــريـة ــعـاون االداري فـي ا امس ان (ا
العامة للعالقات الثقافية محمود حس
ــديـــريـــة الـــعـــامــة الـــقـــيـــسي بـــ ان ا
لـلعـالقات الـثـقافـيـة / مديـريـة االجازات
ـديريـات العـامة الـدراسيـة اوعزت الى ا
ـديـريــات الـعـامـة في ديـوان الــوزارة وا
لـلتربية في بغـداد واحملافظات كافة عدا
اقـليم كردستـان لتزويدهـا باحتيـاجاتها
ــاجــســتــيـر ــقـاعــد الــدراســيــة ( ا مـن ا
والـدكتـوراه ) للـراغبـ بالـدراسة خارج
الــعـراق لــلــعــام الـدراسي 2020-2021
وفق احلــاجه الـفــعــلــيـة لــكل مــديــريـة 
ـالي العداد وتـأييـد توفـر الـتخـصيص ا
ديريـات العامـة كونها ـقاعد من قـبل ا ا
ســتــكــون مــســؤولــة عن صــرف جــمــيع
الـيـة التي تـشـمل الراتب ـستـحـقـات ا ا
وفـــــرق الــــراتب االجـــــور الــــدراســــيــــة
الـسـنويـة  اجـور كـورس اللـغـة  تـذاكر
الـــســــفـــر  نـــفــــقـــات طـــبـع االطـــروحـــة
والـــــرســــائل). وتـــــابع الـــــقــــيـــــسي انه
(بـالنـسـبة الى مـنـتسـبي ديـوان الوزارة
ديرية ديريات العـامة بتزويد ا فـتقوم ا
الـعـامــة لـلــعالقـات الــثـقــافـيــة بـاالعـداد
والـتـخــصـصـات فــقط وسـيـتـم مـفـاحتـة
الية من قبلها ديرية العامة للشؤون ا ا
الي  لـغرض تأيـيد توفـر التخـصيص ا
وتـشكيل جلـان فرعيـة بكل مديـرية عامة
ـتـقـدمـ تـكـون مـســؤولـة عن طـلـبــات ا
وتـرشيحهم على ان تأخذ بنظر االعتبار
ــعـدل  اخلــدمــة الــعــمــر وان التــؤثـر ا
رشـح عـلى الكـادر التـدريسي اعـداد ا
والـوظيفي وسير الـعمليـة التربوية وان
يـكــون اخـتـصــاصه من االخـتــصـاصـات
ــديـريــة وذات صــلـة الـتي حتــتــاجـهــا ا

بـالعـمل  واالخـذ بـنظـر االعـتبـار كـتابي
وزارة الـتعـلـيم العـالي والـبحث الـعـلمي
ـقـاعد فـيـمـا يخص ذوي الـشـهـداء من ا
ـرشـحي واعـطـاء االولــويـة بـالـتــرشـيح 
االجــازات الــدراســيــة لـــلــعــام الــدراسي
ن لم يــــتم حتــــويــــلـــهم 2014-2015 
داخل الـعراق). ونـوه القـيسي بـان (اخر
ـديــريـات مـوعــد لـتــســلم احــتـيــاجــات ا
ـقاعد سـيكون نـهاية الدوام الـعامة من ا
ـــوافق 31 الــرســـمي لـــيـــوم الــثـالثــاء ا
كـانــون االول اجلـاري وســتـهـمـل جـمـيع
االحتياجات التي ترد بعد هذا التاريخ).
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وكـشف عضو جلنة التربية النيابية رعد
ـكـصوصي عن وجـود مـقـترح لـتـمـديد ا
ــنــتـهــيـة الـعــام الـدراسـي لـلــصــفـوف ا
مـؤكــداً أن الـقــرار الـنــهــائي بـيــد هـيــئـة
الــرأي في وزارة الــتـربــيــة. واضـاف في
ــدرسـي تـــصــريـح امس إن (اإلضـــراب ا
حـــــقق هـــــدفـه إذ قـــــدمت احلـــــكـــــومـــــة
( طـالـب احملـتـج اسـتـقـالـتـهـا تـلـبـيـة 
الفـتـاً إلى أن (الـلـجـنـة االن مع اسـتـمرار
الـتالميـذ والطـلبـة بالدوام فـي مدارسهم
دون انــقــطــاع). وأضــاف أن (مـثـل هـذه
احلـــالــة حــــصـــلت عــام  2014عـــنـــدمــا
احـــــتـــلت عــــصـــابـــات داعـش عــــدداً من
ـا أدى إلى إلـغـاء الـعـطـلة احملـافـظـات 
ومـنـهــا عـطــلـة يـوم الــسـبت واســتـمـرار
الـتالميذ والـطلـبة بالـدوام فـي مدارسهم
ـقـررة مـن خالل دروس ــواد ا ودراسـة ا
إضـافـية). وبـخـصـوص طـلبـة الـصـفوف
ـكصـوصي إلى (وجود ـنتـهيـة أشار ا ا
مـقترح لتمـديد عطلة مـا قبل االمتحانات
ـقـررة في ايــار لـغـايـة حــزيـران لـتـبـدأ ا
االمـتحانات في نـهاية تمـوز وتنتهي في
آب" مـــــؤكـــــداً أن "هـــــذا األمـــــر ال يــــزال

تظاهرون وسط ساحة التحرير للتعبير عن حبهم للمكان r∫ (الزمان) أمام مجسم أجنزه ا −

مــشـددة عـلى (ضـرورة  حتـريك مـلـفّـات
الــفـسـاد ومالحــقـة الـفـاســدين والـعـمل
عـــلى تــفـــعــيل دور الـــقــضـــاء واتــخــاذ
اإلجــراءات الالزمـة إضـافـة إلى تـفـعـيل
أجــهـزة الـرقــابـة األخــرى كـمـا تــتـحـمل
احلـكــومـة اجلـديـدة  مـسـؤولـيـة إجـراء
انــتـخــابـات جملــلس الـنــواب خالل عـام
واحـد غير قابل لـلتمديد عـلى أن يتعهّد
أعــضـاؤهــا عـدم الــتـرشح فــيـهــا وعـدم
قــبـول أي مـنـصـب إداري في احلـكـومـة
الـتي تنـبثق عن االنـتخابـات اجلديدة),
مــضـيـفــة (ويـقع عــلى عـاتق احلــكـومـة
اجلــــديــــدة وضع خــــطط الــــتـــنــــمــــيـــة
ـسـتـدامة بـجـميع جـوانـبـها والسـيّـما ا
في مـجـال إيـجـاد فرص عـمل وتـقـليص
ـعـيـشـة الـبـطـالـة وحتـسـ مـسـتـوى ا
وإيـجاد نـظام جـديد لـلرواتب بـتقـليص
ا الـفـوارق بـ احلـد األعـلى واألدنى 
ـــتــقــاعـــدين فــضال عن فـــيــهــا رواتب ا
ـوازاة تــشـكـيل مـجـلس مــسـتـشـارين 
احلـــكــومـــة يــقــدم لـــهــا االســـتــشــارات
ــا فـيـهـا مــشـاريع بـعض الــضـروريـة 
الــقـوانـ الـتي تـتـطــلـبـهـا خالل الـعـام
 2020عــلى أن ال يـرشح أي عـضـو من
ـئــة ألي مـنــصب نــيـابي أو أعــضــائه ا
ــكن لــلــمــجـلس أن وزاري أو إداري و
ـسـاعـدة في ـتـحدة ا يـطـلب مـن األ ا
تـــقــد خــبـــراتــهــا فـي اجملــاالت الــتي

يحتاجها). 

شـخـصـية وطـنـيـة تـتوفـر فـيه الـشروط
لـتشـكيل الـوزارة االنتقـاليـة مع  حتديد
مــفـردات الــبــرنـامج والــبـيــان الـوزاري
كــمــهــمــات اســاســيــة وتــكــون مــلــزمــة
ـدد الـزمنـيـة احملددة بـتـنفـيـذها خالل ا
عـلى ان يتم مـاتقـدم عبـر عملـية سـلسة
تـراعى فـيـهـا مـطـالب حـركـة االحـتـجاج
واالنــتــفـاض الــشــعـبي) ,مــشــددة عـلى
(وضـع دستور جـديد أو تـعديل احلالي
قراطية بـاد الد مع مـراعاة القيم وا
ــســـاس بــحـــقــوق اإلنـــســان مـن دون ا
ــــســـاواة ـــا يــــعــــزز ا واحلــــريــــات و
والـشـراكة والـعدالـة وتشـكيل جلـنة من
اخملــتـصــ وأصـحــاب اخلـبــرة إلعـداد
قـانـون انـتـخـابـات جـديـد يـشـارك فـيـها
ن يـون وحقـوقيون  مـحامـون وأكاد
يـــتــمــتـــعــون بـــالــنــزاهـــة والــوطـــنــيــة
مــســتــفــيــدين من مــعــاجلــة الـنــواقص
والــثـغـرات والــعـيــوب الـتي احـتــوتـهـا
الـقـوانـ السـابـقة) ,مـطـالـبـة بـ (إعادة
ـسـتــقـلــة وإبـعـاد الــنـظــر بـالـهــيـئــات ا
ــواقع األسـاسـيـة واحلـسّـاسـة عن كل ا
ذهبي ما له عالقة بالتقاسم الوظيفي ا
والـــطــائــفي والـــكــشف عـن مــا يــحــدث
ــسـؤولــيــة طــبـقــاً لــقــواعـد وحتــديــد ا
الـعـدالـة االنـتـقـالـيـة والـهـدف هـو جـبـر
الـضـرر وتـعـويض الـضـحـايـا وإصالح
األنـظمة القانونية والـقضائية واألمنية
لــكي ال تـتـكــرر مـثل تـلك االنــتـهـاكـات),

ـمارسـات االجرامـية واالرهـابيـة التي ا
تـستـهدف الـسلمـي من اي جـهة كانت
حـكومية او خـارج السلطـة االمنية  الن
ذلـك يــشــكل جــرائم من الــدرجــة االولى
يـدينهـا القانـون وبالتـالي نحن مـوقفنا
واضـح من هـــذه اجلـــرائـم والبـــد عـــلى
الـقضاء ان يكون له مـوقف لينتهي ذلك
,( ــتــهــمــ بــعــقــوبــات صــارمــة ازاء ا
واســتــطـرد بــالــقــول انه (ومـنــذ بــدايـة
االزمـة وسـقوط الـضحـايـا الشـهداء في
بــغــداد واحملـافــظـات واتــســاع حـمالت
االعـتـقـال واالحتـجـاز الـتي تـمت خالفا
لــلـقــانـون ,تــشـكـلت فــرق من احملـامـ
تـابعـة تلك ـتـطوعـ في احملافـظـات  ا
الـــقـــضــايـــا واطـــلـــقت ســـراح عــدد من
االبـرياء الـذين اعتقـلوا بتـهمـة التعـبير
شروعة طالبة باحلقوق ا عن الـرأي وا
يـضاف الى ذلك ان عـمل الهـيئـات يقوم
عـــلى مــحــورين وهـــمــا اقــامــة دعــاوى
لـلـمـطالـبـة بالـتـعـويض لذوي الـشـهداء
ـتـضررين مـن قنـابل الـغاز والـدخان وا
وكــذلـك دعــاوى جــزائــيــة لــتــجــر من
ـــتــــظــــاهـــرين اصــــدر اوامـــر بــــقـــتـل ا
ومــســاءلــته وفق الــقــانــون). وجـاء في
رؤيـة الـنـقابـة الـتي طـرحتـهـا امـام عدد
مـن وسائل االعالم مـن بيـنـهـا (الـزمان)
ــتـضــمـنــة سـبــعـة مــحـاور هي (حل وا
ـطلقـة لعدد مـجلس النـواب باالغلـبية ا
اعـضــائه وتـكـلـيف رئـيس اجلـمـهـوريـة

خــارجـيـة) ,واضــاف (نـحـن امـام ثـورة
قــوامــهـــا الــشــعب احملــروم والــفــقــيــر
ـصادرة جمـيع حقوقه مـن احلكومات ا
ــتـعـاقــبـة الــتي انـتـجــتـهــا الـعـمــلـيـة ا
الــسـيــاسـيـة مــنـذ عـام  2003الــتي لم
نـحـصد مـنهـا سوى نـظـام يعـتمـد على
طــوائف وقــومــيــات مــتــصــارعــة كــمــا
نـتـجت طـبقـة فـاسدة ووضـعت الـعراق
في حـقل التخلف كما مؤشر في تقارير
محلية ودولية) ,مشيرا الى ان (الرؤية
تـعـتـمـد عـلى نـقـطـة اسـاسيـة وهي حل
ــقــررة في مــجــلس الــنــواب بــاآللــيــة ا
ا فيه من الـدستور الـذي نتحفظ عـليه 
عــيــوب ومــثــالب والــغـام) ,مــؤكــدا انه
(عـلى رئيس اجلمـهورية تـكليف رئيس
ـواصـفــات الـتي طـرحـتـهـا حــكـومـة بـا
سـاحـات االعـتـصـام وان يـكـون وطـنـيـا
ونزيها والسيما ان االبتعاد او احليدة
عـن تلك الـشروط سـيـقود الى الـفشل و
االحـباط وانـنا غـير قـادرين علـى تقد
احلـلول) ,وتـابع (يـجب ان يـناط  بـتلك
احلــــكـــومـــة وضع دســــتـــور وقـــانـــون
ان احلالي انـتخابات جديـدين الن البر
عـاجز عن تعديل الدستور والقانون او
اخـتـيـار مجـلس مـفـوض او مـجـابـهة
ـفسدين ـال العام وا حـقيـقية لـسراق ا
اداريـا ومـالـيـا) ,ولـفـت االنظـار الى ان
ـوقـف الــقـانــوني (الــنــقــابــة تــمــتـلـك ا
والـــــــوطـــــــنـي وتـــــــرفـض وتـــــــديـن كل

ــعــاجلـة وضع الــعـراق رؤيــة مــهـنــيـة 
الـراهن وهـذه الـرؤيـة مقـيـدة بـسـاحات
االحــتــجـاج والــتـظــاهــر النـنــا نـرى اي
مــعـاجلــة ال تــأخـذ بــاحلـســبـان جــمـيع
ـشـروعـة مـحـكـومـة بـالـفـشل ـطــالب ا ا
وتـؤدي الى تصاعـد االحتجـاجات التي
قـــد تــأخــذ طـــورا اخــرا نــتـــيــجــة عــدم
ـراهنـة على الـوقت تارة االسـتجـابة وا
او اســتـخــدام الـعــنف والـبــطش سـواء
كـــان مـن اجـــهـــزة امــــنـــيـــة ام جـــهـــات
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طـرحت نقـابة احملامـ العراقـي رؤية
عـاجلة الوضع العراقي الراهن مـهنية 
واالسـتجابـة للحـراك السلمي  ,مـشيرة
الـى ان اي طــرح ال يــتــضــمن  مــطــالب
ــتــظـاهــرين مــحـكــوم عــلـيه بــالــفـشل ا
ويـؤدي الى تـصـاعـد االحـتـجـاجـات في
الـبالد. وقال الـنقـيب ضـياء الـسعدي لـ
(الـــزمـــان) امس ان (الـــنـــقــابـــة تـــبـــعــا
لـطبيـعتهـا القانونـية واحلقـوقية قدمت
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ـصـري " عـبـدالـفـتـاح فـايـد في ـصـادفـة وحـدهـا جـمـعـتـني بــاإلعالمي ا ا
ـتوجـهـة من الـدوحـة الى بـغـداد . لم أتـذكر اسـمه في الـطائـرة الـقـطـريـة ا
بـدايــة األمــر وانـا أجــلس خــلـفه في مــقــاعـد الــدرجــة األولى . حـاولت أن
أستجمع كل معـلوماتي التي أخزنـها  في الذاكرة لكي أتـذكر أسمه وبعد
حلظـات قـلت انه هو االعـالمي عبـد الـفتـاح فـايد الـذي قـام باضـاءة رائـعة
صري حسني مبارك عام 2011 صرية 25 يناير  ضد الرئيس ا للثورة ا
ـصـري في وقـتـها  وكـنت متـابـعـا جـدا لـكل تـقاريـره الـتي جـعـلت االمن ا
يستـجوبه  لسـاعات قبل أن يطـلق سراحه خـشية من الـرأي العام الدولي
واالعالمي  عبد الفتاح فـايد  غني عن التعريف فـقد إشرف على عشرات
احلـمالت الــصـحــفـيــة ضـد الـفــسـاد واالنــتـهــاكـات بــحق سـجــنـاء الـرأي
ـتهـم عـارضـ كان أبـرزها احلـمـلة ضـد أعـضاء مـجـلس الشـعب ا وا

باالجتار باخملدرات وكانت حتت اسم "نواب الكيف"
كـنت انـتـظـر فـرصـة سـانـحـة لـلـتـحـدث مـعه فـشـاهـدته يـنـهض من مـقـعـده
فوقعت عيني بعينه فقلت له " نورت بـغداد استاذ عبد الفتاح ومددت يدي
صـافـحـته وقـدمت له نـفسي الـكـاتب والـصـحفي عـلي كـاظم " صـافـحني
بقـوة وكأنه يـعرفـني منـذ فتـرة وجـلست بـجانـبه وبدأ حـديثي مـعه  بالـقول
هل هي زيارة عمـل  لبغـداد فالـقناة دائـما في وسط احلـدث وبغـداد اليوم
وبالتحـديد ساحة الـتحرير وثـورة الشبـاب جتذب كل القنـوات التي تبحث
ـعـمـورة وتـريـد أن تكـون هي الـسـبـاقة عن كل شـاردة وواردة في أرجاء ا
في كل األحداث الـسيـاسية والـرياضـية . أبـتسم وقـال لي بالـتاكـيد زيارة
عـمل ولـقـاء االصـدقـاء  في مـكـتب بـغـداد. سـاعـة كـامـلـة اسـتـمـر حـديـثـنـا
وتنـاولنا مـواضيع شـتى سيـاسيـة ورياضـية وفـنيـة واجتـماعـية ولم نـشعر
بالـوقت مـطـلـقـا حتى سـمـعت  صـوت مـضـيفـة الـطـائـرة تقـول " بـعـد قـليل
ستـهبط الـطائـرة في مطـار بغـداد . فقـلت له بغـداد علـمتـنا كـيف نعـشقـها

لكنها لم تعلمنا كيف ننساها . 
هبـطت الـطـائرة في مـطـار بـغداد ونـزلـنا سـويـة أنـا واالستـاذ عـبد الـفـتاح
وسـاعــدته في مـكــتب اجلـوازات الصــدار فـيــزة دخـوله ومن ثـم كـان احـد
كتب بانتظاره فوعدته على أمل أن نلتقي االصدقاء من ا
بالتحرير بعد أن التقينا فوق السحاب وسأكون معه
ليـرى بعـيـنه شبـاب الـتحـريـر وأصراهم عـلى تـغيـير
احلـيـاة الـســيـاسـيـة فـي الـعـراق بـعـد 16 عـامـا من

الفساد واحملسوبية ونظام سياسي متهالك.

ـان ان ال يـتـدخال بـشـكل سـريع مـعـيب عـلى الـرئـاسـتـ جـمــهـوريـة و پـر
ـارسـة ضغط ان لم وواضح لتـهـديد هـويـة القـتـلة في احـداث تـشرين و
يكن يوازي عنوانيهما الرئاسـي فباالقل يوازي امتيازاتهما لالفراج عن
عتـقل و مـنع تكرار الـتخويف بـحق الثوار و االكـتفاء باالدانـة وكأنهم ا

يجاملون في واجب عزاء لفقيد" بحادث سير".
معيب ايـضا ان يـتم" االسترجـال" على الـسلمـي من جـيل العوز و الـفقر
واحلرمـان الذين هم ضـحايا اغـلب سيـاسيي مـابعـد السـقوط مـثلـما اباء

تظاهرين هم ضحايا من كان قبل السقوط. ا
االمـوال امـوال الـعـراق و لم يـنـفق احـد عـلى الـعـراق من جـيـبه و الـدمـاء
دمـاء الــعــراقــيـ وهـي تـســفك بــنــزوات احـزابــكم الــتي ازاحت الــله عن
الـوهـيـته و نـصـبت نـفـسـها ربـا اعـلـى و العـقـل الذي تـالعـبتـم به طـائـفـيا
و"كرستاال" و دفعـتموهم خلوض حروب انـتم من اشعلها و قـاتلوا بشرف
فيما كـنتم انتم تـنامون مع نسـائكم و غير نـسائكم و بـعضكم تشـهد عليه
فنادق عربية حيث مارس بعضكم الشذوذ فعاد الشرفاء بتوابيت و عد
كاسب لكم. ظللة" لتبيعوا دماء االبرياء لذويهم  ضللة ا بسياراتكم "ا

الوة الذرع الثوار فأنتم تقتلونهم ليس لتبقوا في السلطة بل معيبة هذه ا
خشية ان تنكشف سيقانكم الغارقة في كل مشتقات الفساد.

الثوار اشـرف و اكثر مـروءة قتـلتوهم فـصبروا سـلمـي سرقـتم اموالهم
ا فيكم ال فيهم فقالوا "سالما" فطلبوا منكم الرحيل اتهمتوهم 

ومع ذلك فال زلـتم تــرون الـطـعـام مـع الـرئـاسـات ادسم
والـبــقـاء في اخلــضـراء اســلم و الــصالة خـلف"..."
ا فيـما افـعـالكم لـيـست افضل من افـعـال معـاوية
صلـ خلفه من الذي تشتـمونه و علـي ال يرضى 

امثالكم.
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ـــتــظــاهــرين والــنـــزعــة الــســلــمــيــة ا
لـــلـــتــظـــاهـــرات امــا اعـــمـــال احلــرق
تـظاهرون والتـخريب فال يـتحمـلهـا ا
ـنــدسـون او مـا الـســلـمــيـون بل هـم ا
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ــا فــيــهم الــطــبــقــة اشــاد اجلــمــيـع 
الــســيــاســـيــة الــتي خــرجت ضــدهــا
ــقــدار الـــوعي لــدى الـــتــظــاهـــرات 
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طــالب رئــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمــد
احلـــلـــبــوسي الـى اســتـــمــرارالـــتـــكــاتف
ـواطــنـ وقـوات االمن والـتــعـاون بـ ا
تحقق على داعش لـلحفاظ على النصر ا
 ,مـشـددا عــلى ضـرورة اعـادة الـنـازحـ
الى مــــدنــــهم احملــــررة وانــــصـــاف ذوي
الـشـهـداء واجلـراحى الـذين شـاركـوا في
عـمليات التحـرير . وقال  احللبوسي في
بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس (نـهـنئ أبـناء
ناسبة يـوم النصر الذي حققه الـشعب 
الـعراق شـعبـا ومقـاتلـ متالحـم وهم
يـخــوضــون حــربــا ضـروســا نــيــابـةً عن
الـعــالم أجــمع ضـد مــنــظـومــة الـتــطـرف

واإلرهاب الداعشي).
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واضــاف ان (الــقـــوات االمــنــيـــة بــشــتى
صـــنـــوفــــهـــا قـــدمت درســــا تـــاريـــخـــيـــا
بـــالــتـــضــحـــيــة والـــبــســـالــة واالقـــتــدار
واســتـطــاعت أن تــديــر مــعــركــة شــرسـة
تـعجز عنـها أعظم جيـوش العالم) مؤكدا
ا ننعم ـا كنـَّ (لـوال دماؤهم وتـضحيـاتهم 
بــــــاألمن اآلن) وطـــــالـب احلـــــلــــــبـــــوسي
بـ(إنـصــاف عـوائـل الـشـهــداء واجلـرحى
الـذين شــاركــوا في عـمــلــيـات الــتـحــريـر
وصنعوا النصر وضرورة اعادة  نازحي
نـينـوى وقراها وكـركوك وديالى وصالح
الــديـن وجــرف الـــصــخـــر واألنـــبــار إلى
عوقات التي تقف أمام مدنهم ورفع كل ا
عــودتـهـم لـغــلق مــلف الــنــزوح).  بـدوره
شــدد رئـيس اجلــمــهـوريــة بــرهم صـالح
عــلى اكــمـــال مــســيــرة إصـالح الــنــظــام
الـسياسي وتقو مـكامن اخللل واخلطأ

بـالــتـأســيس حلـكـم رشـيـد. وقــال صـالح
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس (تــمــر
الــذكــرى الــسـنــويــة إلزاحــة ذلك الــظالم
الـذي جـاء به وحوش الـعـصر فـلم يـهدأ
لـكم بـال في العـمل والـقتـال والـتضـحـية
والــبـطــولــة طـوال ســنــوات اجملــد حـتى
تـكللت تضـحياتـكم بالنصـر الذي سيظل
يـفـخــر بـهـا شـعــبـكم وأجـيــاله الـقـادمـة)
واضـاف (نـسـتحـضـر بـاحلب واالمـتـنان
مــــواقـف صــــمــــام األمــــان الــــذي اطــــلق
رصـاصـة البـدء بـفتـوى اجلـهاد الـكـفائي
وج الهادر الـتي كانت كفيـلة بانسـياب ا
مـن الـــشــبـــاب إلى ســـاحـــات الـــشـــمــوخ

والـكـبريـاء)داعـيـا الـكتل الـسـيـاسـية الى
(الـتـعـاون من اجل تـسمـيـة من نـرتـضيه
ونـتـفق عـلـيه لـتـكـلـيـفه بـرئـاسـة مـجـلس
الـوزراء وتـشـكيل حـكـومـة جـديـدة ضمن

دد والسياقات الدستورية). ا
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في تــطــور الحق بــحث صــالح مع نــخب
ــيـة مــسـاع تـرشــيح رئـيس وزراء اكـاد
حلــكـــومــة مــؤقــتــة ضــمن الــتــوقــيــتــات
احملــددة. واشـار الــبـيــان الى ان (صـالح
الـتقى عددا من رؤساء اجلامعات ونخب
ـثـلي النـقابـات وجرى خالل ة و اكـاد
الـلقاء بـحث األوضاع احلالـية في البالد
وتـأكـيد أهـمـية إشـراك الـنـخب اخملتـلـفة
في حـسم اخلـيار الـوطني لـرئيس وزراء
ـؤقــتـة الـتي يـكـون واجـبـهـا احلـكـومـة ا
األســاس تــلــبــيـــة اســتــحــقــاق اإلصالح
والـتهـيئة إلنـتخـابات نـزيهـة وفق قانون
انـتــخـابي عـادل). وشــدد صـالح عـلى ان
ـنـصب مجـلس الوزراء رشح  (يـحـظى ا
بـقـبـول الشـعب ويـلـبي تـطـلـعاتـه وآماله
ـــة) ,داعــــيـــا الى في حـــيــــاة حـــرة كـــر
(ضرورة احلفاظ على سلمية التظاهرات
ومـجـابهـة اخلـارج عـن القـانـون الذين
ـتـظـاهريـن واألمن الـعام) يـسـتـهـدفـون ا
واســتـــمـع صــالـح إلى (وجـــهـــات نـــظــر
احلـضور في االجتماعـات بصدد احلركة
ـشروعة وكـيفية اإلصالحـية ومطـالبها ا
الـــعـــمل عـــلى ان تـــكـــون الـــتـــظـــاهــرات
الـسلمية مـنطلقاً لـعملٍ إصالحي حقيقي
وجـذري لـلعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة والـشروع
ــرحـلــة إعــادة بــنــاء الــوطن وحــمــايـة

.( واطن حقوق ا
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ي لـلـغة الـعـربيـة يـقيم اجملـمع الـعـلمي الـعـراقي ضمن ـناسـبـة االحتـفـاء بالـيـوم الـعا
ـعرفـة وحتص مـوسمه الـثقـافي جلـسة بعـنوان (الـعربـية والـثقـافة احلـديثة  –بـناء ا
الـهوية). يـشارك فيـها الـدكاترة لـطيفـة عبـد الرسول وحـسن منـديل العكـيلي ويوسف
خـلف محل وسـحاب مـحمـد االسدي واحـمد هـاشم السـامرائي ومـحمـد حسـ علي
زع وعلي حـسن طارش. وذلك في الـساعة الـعاشرة من صـباح اليـوم اخلميس في

بناية اجملمع بالوزيرية.
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مـقـتــرحـاً والـقـرار الــنـهـائي لــدى هـيـئـة
الرأي في وزارة التربية).

ودعت الــنـائــبــة عـالــيــة نــصـيف وزارة
الـــتــعــلــيـم الــعــالي إلـى زيــادة الــطــاقــة
االسـتيـعابـية لـكلـيات اجملـموعـة الطـبية
ئـة مـتـهـمة احلـكومـيـة بـنـسبـة مـئـة بـا
ــخـالــفـة مــادتـ دســتـورتـ الـوزارة 
حـينما قـررت زيادة الطـاقة االستيـعابية
لـلكلـيات األهلـية فقط.وقـالت نصيف في
ـــادتـــ  14و 16من بـــيـــان امـس إن (ا
الـدســتـور تـنــصـان عــلى أن الـعــراقـيـ
مـتسـاوون في احلقـوق والواجـبات وأن
تـكـافـؤ الفـرص مـكـفـول لـكل الـعـراقـي

وبـــالـــتــالـي لــقـــد خـــالــفـت الــوزارة أهم
مـادت دسـتوريـتـ عنـدما قـررت زيادة
الـطاقـة االستـيعـابيـة لكـليـات اجملمـوعة

ئة الـطبيـة األهلـية فـقط بنسـبة مـئة بـا
ومــعــروف أن هــذه الــكــلــيــات أجــورهــا
مـرتـفـعـة جـداً فـهل بـاإلمـكـان أن يـدرس
فـيهـا طالب أبـوه يعـمل كاسـباً وأمه ربة
بـــــــيت? أو حـــــــتى إذا كـــــــان له أبــــــوان
مـوظفـان? وبالتـالي من سيـقدم لـلدراسة
فـيهـا هم أبـنـاء العـوائل الـغنـيـة فقط أو
الـتي اضـطـرت لـبـيع سـيـارة او ذهب أو

ال).  اقترضت ا
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وأضـــافت أن (هـــذه اخلـــطــوة يـــجب أن
ئـة أيضاً تـرافقـها زيادة بـنسـبة مـئة بـا
ـقبـول فـي كلـيـات اجملمـوعة في عـدد ا
الـطـبـيــة احلـكـومــيـة اجملـانـيــة لـضـمـان
ـسـاواة وتـكــافـؤ الـفـرص ورفع الـظـلم ا
عن الـعـديد من الـطـلـبة الـذين مـعـدالتهم

متحن في زيارة إحدى القاعات “U¹—…∫  مسؤول تربوي يتفقد الطلبة ا

ـاديـة من تـسـعـ فـمـا فـوق وظـروفـهم ا
تـمـنعـهم من حتـقيق طـمـوحهم من خالل
الـكليات األهلية) مـتابعةً أن (العديد من
الـشكاوى وصلت الينـا من أهالي الطلبة
الذين يطالبون بتحقيق العدالة وتطبيق
هـذا الـقــرار عـلى الـكــلـيـات احلــكـومـيـة

وبــــــخـالف ذلك ســــــيــــــذهب األمــــــر إلى
تــــفـــســـيـــرات أخـــرى وفـق مـــا جـــاء في
الـشـكـاوى). وكــانت الـوزارة  قـد أعـلـنت
زيـادة الطـاقـة االستـيـعـابيـة لـلجـامـعات
ـئة والـكلـيـات األهلـيـة وبنـسـبة 100 بـا

عادالت األصولية. وفق ا

محمد احللبوسي


