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حملـــافـــظـــة كـــركـــوك  من مـــنـــتـــوج
الـبنـزين من  1100الى  1200مـتر
ـواطن مــكـعب وذلك لـضــمـان حق ا
بــــاإلضـــــافــــة الـى زيــــادة حـــــصــــة
احملــافــظــة من زيت الــغـاز من 900
الى  950ألـف لـــــــتــــــر مـع زيــــــادة
ــــولــــدات الـــــتــــابــــعــــة حــــصـص ا
ؤسسات الصحية للمستشفيات وا
وذلـك  من خـالل تــــــوجــــــيه نــــــائب

رئيس الوزراء لشـؤون الطاقة وزير
الـنفـط ثامـر الغـضـبان . ونـقل بـيان
تـلـقته (الـزمـان) امس عن مـديـر عام
الـشـركة كـاظم مـسـيـر ياسـ الـقول
أن (هــذه الـزيــادة جــاءت لــتـغــطــيـة
ـنتوج إحتيـاجات احملافـظة من ا
ـتـزايد ـذكـورين نـظـراً لإلهتـمـام ا ا
مـن قـــبل وزارة الــــنــــفط والــــســـعي
ـواطـن الـدؤوب  من قـبلـنـا لدعم ا

بـــــيــــان لــــلـــــوزارة امس. واجنــــزت
الكــات الـفــنــيـة والــهـنــدســيـة في ا
شـركـة احلـفـر الـعـراقيـة حـفـر الـبـئر
QY -97 في حـقل القـيـارة النـفطي
ـــــوصـل . وذكـــــر اعالم جــــــنـــــوب ا
الـشـركـة في بـيـان امس (يـأتي حـفر
ـبرم مع شـركة الـبئـر ضمن الـعـقد ا
سونانكول االنـغولية حلفر 10 أبار
نفطيـة في حقل القيـارة النفطي 60
ـوصل " مـشـيرا كم جـنـوب مـدينـة ا
الى ان عــــمــــلـــيــــات احلــــفـــر تــــمت
IDC 223 باستـخدام جهـاز احلفر

ذو القدرة احلصانية 1000 ).
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وقــــال مـــصـــدران نـــفــــطـــيـــان امس
الـــثالثـــاء إن الـــعـــراق صـــدر 3.25
مــلـيــون بــرمـيل يــومــيـا مـن مـوانئ
اجلنـوب منذ بـداية الشـهر اجلاري.
وكـــان مـــتــــوسط صـــادرات الـــنـــفط
الــعــراقــيـة  3.377مــلــيــون بــرمـيل
يومـيا في آذار انخـفاضا من 3.62
مـلــيـون بــرمـيل يــومـيــا في الــشـهـر
الـسـابق حـيث عـطل سـوء األحوال
اجلـويـة الـتـحـمـيالت بـيـنـمـا واصل

العراق تقليص إمداداته.
ــنــتــجــات وقــررت شــركــة تـــوزيع ا
الـنفـطـية زيـادة احلـصة اخملـصـصة
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ؤسسات اخلدمية والسيما وكافة ا
ؤسسات الـصحية ستـشفيـات وا ا
األخــرى مـفــصالً تـلـك الـزيـادة 100
ألف لتر من البنزين  و 50ألف لتر
من زيت الـغاز).  وكـشف مـسـير عن
(قــرار الـشــركـة بــإســتـمــرار الــعـمل
ادة البنزين في بالبطاقة الوقودية 
عــمـوم مــحــافـظــة كــركـوك لــضــمـان
ــواطن عــلى حـصــته من حــصــول ا
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اعـــلـــنـت وزارة الـــطـــاقـــة والـــثــروة
عدنيـة األردنية عن نتـائج التقييم ا
ناقصة على عطاء الفني للشركات ا
نــقل الــنــفط اخلــام الــعــراقي الــذي
جنـــحت به ثالث شـــركـــات. وقـــالت
الــوزارة ان (الــشــركــات الــنــاجــحـة
بـالـتـقـييم الـفـني عـدت مـؤهلـة فـنـيا
لـنقـل النـفط الـعـراقي اخلام لألردن.
ويــأتي الـتــقــيــيم مــرحـلــة أولى في
ـدرج عـلى ان يـتم اجـراء الـعـطـاء ا
تــقـــيــيـم مــالي بـــعــد انـــتــهـــاء مــدة
. وبـعـد ـقـررة يـومـ االعـتــراض وا
ـالي للـشركـات يتم اجراء الـتقـييم ا
اختـيار العـرض االنسب االقل قـيمة
ـعنية). وتوقع الـعقود مع الـشركة ا
وقال وزير النفط ثـامر الغضبان إن
وزارة الــنـفط سـتـشــيـد مـصـفـاة في
كـــركــوك بــطــاقــة  150ألف بــرمــيل

يوميا. 
وقــال الــغــضـــبــان خالل زيــارة إلى
ـــــديـــــنـــــة ان (الـــــوزارة وضـــــعت ا
الـلمـسـات النـهائـيـة إلنشـاء مصـفاة
اسـتثـمـارية في كـركـوك بطـاقة 150
ألف بـــرمــــيل بــــالـــيــــوم وبـــأحـــدث
يـة) حـسبـمـا أفاد ـواصـفات الـعـا ا
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ـميز فيه  وليس وروث عـلى وسم كل بلد بوصف يكـنى به داللة على الغالب ا جرى ا
العراق بعـيدا عن هذا التـقليد فقـد وصف ببلد الـنهرين  وبالد السـواد  وبلد األئمة
األطـهـار  و..... . لــكن كل األوصـاف الـتي أحلــقت بـالـعـراق غــاب عـنـهـا وصف كـان
األولى أن يوسم به  فهـذا الوصف أكثر انطباقا من غيره على تاريخ العراق وماضيه
ض عهـد إال وقتل فـيه أبناء الـعراق  وقـدمت أجسـاد شعـبه قراب وحـاضره . فـلم 
ا كانت أرض العراق عـاشقة للشـهادة  وال ترتوي إال بدماء على طريق احلـرية . ور
اء  وهي سـنة الله أبـنائهـا  ال كمـا كل األراضي التي تـزهو وتـزدهر وتـنتج ثـماراً بـا
ــسـلـمـ  سـيـد الــعـلـمـاء واحلـكـمـاء في األرض . فـلم يـزهق الـدم الــطـاهـر خلـلـيـفـة ا
ـا تـزل والـزاهــدين األمـام عــلي " عـلــيه الـسالم "  إال عــلى أرض الـعــراق  وكـانـت و
واقعة ألـطف تدوي في ذاكرة البـاحث عن احلريـة  حيث أنتصر الـدم على السيف .
وقـبل أيام قلـيلة اسـتذكر أهل العـراق واقعة اسـتشهاد األمـام موسى بن جعـفر " عليه
السالم "  ويقـيناً أن القتل في العـراق غدا عادة  ولم يعد نبـأ العدوان على حياة من
كـرم الـله على جـميع خـلقه تـلفت االنـتـباه  أو تـثيـر احلفـيظـة  فالـسكـوت عن التـعدي
دينـة لتكون عاصمة اخلالفة  والسير ن كرم ا ساس  على كبيـر األمة وشرفها  وا
ـانـاً به لـكن بـقـصد مـجـالـسـة الظـالم  أو حـتى اجلـلـوس على خـلف الـبـاطل  ليس إ
مـتدة من السحت احلرام أو مال الرعية  كان إيـذناً بعهد من القتل والتنكيل مائدته ا
والتـهـجـير . والالفت أن الـسـائـر على طـريق الـذلـة  ال يأبه أن يـوصف بـاحلـرباء  أو
يتلون كما تتلون  فمن هانت عليه نفسه  يهن عليه الوطن  والتاريخ    واإلنسانية .
وليس البـأس في السائـر في دروب الذلة  لـكن البأس كـله أن يوصف شعـب بسمة ال
هـادن  الـذي بـاع تـاريخ شـعب  وسـمـعـة أمة  يـسـتـحـقـهـا  لكـنـهـا لـعـنـة الـذليـل  ا
وكرامة بلـد  كي يكون ذليال حاكـما مستبدا وإال ألـيس من نظّر للمـلكية هو من سار
ـلك  وهـو ذاته من طالب بـإزهـاق روح الـزعيم  زاحـفـاً ليـنـال شـرف التـمـثـيل بجـثـة ا
تـدة . وليس من ضـير في ذلك كـله  فالـنفاق وذاته من انـقلب عـلى قاتـله والسـلسـة 
واجلشع والـتـقلب والـتـنقل سـمـة الذلـيل  لـكن الضـيـر كله فـي إزهاق أرواح طـاهرة 
ـنـافق وقـفت صــامـدة لـتـقـاوم الـعـدوان  فــذهـبت قـرابـ عـلى طــريق احلـريـة وعـاد ا
شهد من جـديد  متخفيـاً بقناع الوطن  مـتمسكاً بـشعار عفا الله احلرباء ليتـصدر ا
عـما سلـف  وكل الدماء تـهون من أجل الوحـدة  ومن ينصف الـيتيم الـذي فقد كـفيله
ـفجوعـة بولـدها ? وهـل يعوض قبل أن يـحبـو أو يزحـف  ومن ينـتصـر للـزوجة واألم ا
كل مـال العالم أمـام حلظـة من حلظات الـفقد والـفجـيعة ? لـله درك شعب العـراق  لقد
أصـبـحت الـشهـادة لك عـادة  وهـدر دمك عـلى يـد من شحت عـلـيه الـسـمـاء بالـسـمـعة
والتـاريخ والساللة واألصل   كرامة  فحق أن توسم ارضك بأرض الشهداء  أرض
قابر اجلمـاعية  فال تكاد تـكتشف مقبـرة جماعية  حتى األجساد الطـاهرة  أرض ا
نبئ بخبـر مقبرة أكبر  حـتى لم تعد تخلـو أرض العراق من شماله حتى يطل عليـنا ا
جـنوبـه  ومن غربه إلى شـرقه من األجـسـاد الطـاهـرة  التي راحت تـؤرشف لـتاريخ 
ة  فمن مقابر األنفـال إلى مجازر االنتفاضة الشعبانية وحقبة مظـلمة  بل حقبات مؤ
 إلى مـقابـر اخللف الـضال " داعش " في سـبايكـر  فلم يـكن داعش وليـد اللـحظة أو
وقف  لكنه سـليل نظام دموي عاث بالـعراق فتكاً وإرهابا وقـتالً وتهجيراً على مدى ا

نصف قرن من الزمان .
ويقينـاً أن مقبرة السـماوة اجلماعيـة التي حوت األجساد الـطاهرة ليست األولى  ولن
تـكـون األخــيـرة  فـجـرائم الــسـلف ال حتـكــمـهـا حـدود  وال تــوقـفـهــا مـحـرمـات  ولن
يـحـصـيـهـا عـدد  فـالـتالزم حـتـمي بـ االسـتـبـداد ومـقـاومـته . ويـقـيـنـاً أن كل مـقـبـرة
جـمـاعـية  ودم زكـي  وروح طاهـرة  تـزيـد العـراق إصـراراً عـلى مـقـاومة الـطـغـيان 
ـقابر اجلماعـية  فحق على العراق قاومة وا فتاريخ العـراق سلسلة من االسـتبداد وا
قابر اجلماعـية  فالعراق لم يدخل مـوسوعة كينز لألرقـام القياسية أن يوصف ببلـد ا
لتشيـيده أطول جسر  أو أعـلى ناطحة سـحاب  أو تأليف كتـاب اكبر سلـسلة لتاريخ
وسوعة سنة   2014من بوابة اضخم عهد دام لـكنه حاول للمرة األولى دخـول هذه ا
تـظاهرة بـشرية قـصدت زيـارة األمام احلسـ " علـيه السالم " في أربعـينـيته  وعلـينا
وسوعة من أوسع الـيوم إحصـاء ما خلف الـسلف الطـالح من مقابـر جماعـية لندخـل ا
أبوابها كـأكبر بلد حوت أرضها مقـابر جماعية  ضمت أجسادا
طـاهـرة ستـبـقى تـؤرشف ألعـتى دكـتـاتـوريـة  عـسى أن حتذر
وتــذكـر بــاألمس الــقـريـب لـتــشــحـذ األمــام أمــام مـقــاومـة أي

استبداد قد يعصف باحلريات ويحصد األرواح .
{ وزير سابق.. مستشار رئيس اجلمهورية
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شـــغـــلت مـــســودة قـــانـــون جــرائم
ـان ـعـلـومـاتـيـة الـذي أنـهى الـبـر ا
قـــراءتـه األولى لـــهــــا ويـــســــتـــعـــد
لــــلــــتــــصــــويت عــــلــــيـه االوســـاط
االعالمــيــة والــثـقــافــيــة خــوفـا من
حتــوله الـى شــكل قــانـــوني لــقــمع
حــريـــة الــرأي الســيـــمــا ان بــعض
بـنـوده تـتـضـمن عـقـوبـة تـصل الى
ـؤبد والغـرامة تصل الى السجن ا
مـــلـــيـــون ديـــنـــار. وانـــتـــقـــدت 30
ـواطــنـة ســوسن قــيس الـقــانـون ا
(لـكــونه يـفــرض عـقــوبـات شــديـدة
ـنـتـقـدين الـسـلـمـيـ الـذين ضـد ا
يــــعــــبّـــرون عـن أنـــفــــســــهم عــــبـــر
اإلنترنت) موضحة (انا مع معاقبة
من يــرتـكـبــون جـرائم الــكـتــرونـيـة
ويـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون االنـــــتـــــرنت
اليـذاءاالخــرين لـكــني ضــد تـقــيـيـد
حــريــة الــرأي). وقــال الــطــالب في
كليـة القانون في احـدى اجلامعات
الـعـراقـيـة حمـزة بـشـار (انه قـانون
سـيئ ويــتـضــمن عــقـوبــات تـخـرق
إجــراءات الــتــقـــاضي الــســـلــيــمــة

وتنتهك حرية التعبير). 
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ـــــواطـــــنــــة ســـــعــــاد .ن. وقـــــالت ا
(امــــــضـــــيت حـــــيــــــاتي فـي عـــــالم
الصحـافة ولكن منـذ بضع سنوات
ـرض فـوجـدت مـتـنـفـسا اقـعـدنـي ا
لي والرائي عبر الـعالم االفتراضي
 وبــــــالـــــطـــــبـع االحظ ولـالسف ان
التـطـور الـتـكـنـولـوجي يـسـتـخدمه
الــبـعض لالسـاءة والــتـجـاوز عـلى
االخــــرين وهــــوالء بــــالـــــطــــبع من
الــضــروري ان تـــتم مــعــاقــبــتــهم 
ولكن اعـتبار البـداء الرأي وانـتقاد
حاالت عامة سياسية او اجتماعية
ـة يـعــاقب عـلــيـهـا او ديـنــيـة جــر
الـقانـون فـهذا خـنق للـحـريات كـما
انه قد يعرض الصحفي العامل

واقع االلكترونية للمحاكمة). في ا
يـة عـراقيـة مـقيـمة وأشـارت اكـاد
في عـمـان  (انهـا تـؤيـد  االجراءات
احلـازمــة جتـاه مــرتـكــبي اجلـرائم
االلـكـتـرونـيـة لكـنـهـا تـرفض قـيودا
الـكـتـرونـيــة تـؤدي إلى قـمع حـريـة
واطـن وانتهـاك خصوصـياتهم ا

فضفاضة ومطاطة وغير دقيقة في
حــ ان مـــواد اخــرى بــاتـت غــيــر
مـنـطقـيـة وال تتالءم مع عـصـرنا اذ
جتـــــعل احـــــدى مـــــواد مـــــشــــروع
ــــواطــــنـــ الــــقــــانــــون جـــمــــيع ا
ـدة الــعـراقــيــ عـرضــة لـلــســجن 
سنة.. فضال على معاقبته الفتيات
الــــلــــواتي اســــتــــخــــدمن اســــمـــاءً
مـسـتــعـارة تـمـاشــيـاً مع احملـددات
ـة اجملــتــمــعــيــة واعـتــبــرهــا جــر
تـستـحق العـقـاب). و أشار الـشاب
مــنـعـم عـبــاس الـى ( أنه ضــد هـذا
الـقــانـون وذلك ألن كل شـخص حـر
يـنــشـر مـا يــريـد).و ابـدت مــنـظـمـة
العـفـو الـدولـيـة قـلـقـهـا الـبالغ إزاء
عـلومـاتية مشـروع قانـون جرائم ا

ثابة انتكاسة مفجعة الذي عدته 
حلـريـة الـتـعبـيـر في الـعـراق).وقال
اخلـبـير الـقـانـوني طـارق حرب في

تــصـــريـح(ان مـــشــرعـي الـــقـــانــون
ادخـــــلـــــوا امـــــورا العالقـــــة لـــــهــــا
بـالــقـانــون بـســبب جـهــلـهم وعـدم

ـــا ســيـــتــحـــول الــقـــانــون إلى ور
وســيـلــة لــقــمع اي رأي مــعـارض).
وكــان فـــريق الــتــحــلـــيل في مــركــز
االعـالم الـرقـمـي الـعـراقـي قـد اعـلن
مؤخـرا (ان مشروع الـقانون يـفتقر
إلى تـعـريفـات واضـحة بـخـصوص
ـصـطـلـحـات الـواردة فـيه كـما انه ا
ـواد تــرغم الـشـركـات عـلى يـفـتـقـر 
ـسـتـخـدم حـمـايـة خـصـوصـيـة ا
الــعـراقــيــ عــلى االنــتــرنت).وقـال
ـواد أيــضـا (إنه يــتـضـمـن بـعض ا
الـتي تــنـتــهك اخلـصــوصـيــة مـثل
حــظــره اســتــخــدام الـ" في بي ان "
وهـو امـر يـعـتـبر اسـاسي فـي عمل
ـتـطورة الكـثـيـر من الـبـرمـجـيـات ا
كــمــا يـحــتـوي عــلى مــصــطـلــحـات

نـتوج بـصورة مـنتـظمـة).  وسبق ا
لــلـشـركـة إن قــامت بـزيـادة حـصص
الـعـديـد من احملافـظـات من مـخـتلف
شتقات النفطـية كمحافظة نينوى ا
وديـــالـى واألنـــبــــار وصالح الــــدين
وغـيـرها وذلـك لـتـلـبـيـةً إحـتـيـاجات
تلك احملـافظات تبـعاً للـظروف التي
تـــواجــهـــهــا وحـــسب طـــبــيـــعــة كل

محافظة .

حقل نفطي في
جنوب العراق

احلـادي عـشـر لـلـزهـور. وذكـر بـيان
امس ان (مــهــرجــان أمــانــة بــغــداد
ـيـزاً هـذا الـعام لـلـزهـور سـيـكـون 
شـاركة ومـعارض من خالل حـجم ا
ـنـوعـة التي الـزهـور والـفـعالـيـات ا
ــهــرجـان في ســيــشـهــدهــا مــوقع ا
مـــتـــنـــزه الـــزوراء). وأشـــار الى ان
(العاصمة بغداد شهدت زراعة عدد
مـن احلــــــــدائـق والــــــــســــــــاحــــــــات
تـنزهـات بالـنبـاتات تـنوعت ب وا

ألف شجـيرة 500مالي زهرة و 3
و 450ألف شجرة معمرة).

ـــواد احلـــرارة ومـــعــــمل انــــتـــاج ا
الـعــضـويــة من فـضـالت الـنــبـاتـات
الـكــامـبـوست). وأشـار الى ان (أهم
الـنـباتـات الـتي سـيتـم انتـاجـها في
اخملــتــبــر الــتـ الــبــالي والــعــرعـر
والـــفــــتــــونــــيــــا وزهـــور الــــقــــطف
والـدائـمـيـة والـعـديـد من الـنـبـاتـات
ــسـتـوردة الـتي جنــحت زراعـتـهـا ا

في العاصمة بغداد).
كمـا أعلـنت األمانـة عن زراعـة أكثر
من اربعـة مالي شـتلـة مع انطالق
فـعـالــيـات مـهـرجــان بـغـداد الـدولي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أفتـتحت أميـنة بغـداد ذكرى علوش
مـختبـر إنتـاج النبـاتات الـنسيـجية
االول عـلى هـامش مـهـرجـان بـغـداد
الدولي احلادي عشر للزهور. وذكر
بــيــان امس ان (عــلــوش افــتــتــحت
مـختبـر انتـاج النبـاتات الـنسيـجية
ــــنـــطـــقـــة ضــــمن قـــاطـع بـــلـــديـــة ا
طـار وبـجـهود اخلـضـراء وطريـق ا
ــوقع يـتــضـمن ذاتـيــة). وبـ ان (ا
منشـآت اساسيـة للمـختبر واالدارة
وثـالث ظـلل تـبـريـد تـتـحـكم بـدرجـة
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عربة زهور في
عرض ا
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 ب الثامن من شباط 1963م والتاسع من نيسان 2003م عقود زمنية ضمت أحداثاً
ومآسي; كذلك حـروباً وعمليات إبادة غيـبت مئات اآلالف من الكورد والعرب وأوهمت
ـستقـبلٍ زاهرٍ فـإذ بهم في بحـر دماء خـدرت مالي العـرب بشـعارات وردية الـناس 
تـدُّ من احمليط إلى اخلـليج فـاذا بهم أصـحاب احلـقبة صـورت لهم وطـناً افتـراضيـاً 
السوداء يئـدون أول وحدة بعثية قبل والدتها كذابـون مُتاجرون مُزايدون متلونون في
الـصـبــاح مع الـسـوفـيـيت والـسـهـرة مع األمــريـكـان ال عـهـد لـهم وال وعـد اتـفـقـوا مع
ـســتـقـلـ الــكـورد وخـانـوهـم ومع الـشـيــوعـيـ فــأبـادوهم ومع الـقــومـيـ الــعـرب وا
فـأذابوهم في بوتـقتهـم قتلـوا الرضع واالطفـال والنسـاء والرجال ودفـنوا آالفا مـؤلفة
فاتيح الغرائز واسـتعبدوا البشر بـايديولوجية مقـيتة إنها حِقبة ال عبثـوا  وهم احياء
يـنافـسـهـا في الـتردي والـسـوء إال من جـاء بعـدهـا من الـفاسـدين والـلـصوص والـقـتـلة
األوغاد انهم عصابة فاشية حكمت حقبة ملوثة أرادت فيها عراقا كما تهوى نفوسهم
قـيتة تارة بـاسم العروبة ـريضة بداء الـدكتاتوريـة والطغيـان والعنـصرية والفـاشية ا ا
انـية فرضوا احلـزب على اجلميع واخرى باسم االشتـراكية وثالـثة باسم احلـملة اال
من تالميذ االبتـدائيات وحتى اجلامعات فال مدرسة وال جامعة وال وظيفة بدون تزكية
ـؤسسـة العسـكرية واالمـنية الـى ميلـيشيـا حلزبهم من منـظمات حـزبهم حـتى حولوا ا
ولرئيسهم فـاصبح العراق برمته مـجرد فرع من فروع حزبهم بـاستثناء القـلة القليلة
ن رفض االنتـمـاء لهم او ـراقـبة واحلـرمـان  التي عـاشت ضـنكـهـا ب االسـتـدعاء وا

العمل معهم ألي سبب كان.
ضي وأحـداثهـا خاصـة تلك ويتـذكر الـعراقـيون الـذين عاصـروا أول ستـينـات القـرن ا
الـتي صممت إليـقاف أولَّ مـشروعٍ لـبناء دولـة عصـرية عـراقية ومـنذ الـساعات األولى
النــقالب الـبـعـثـيـ عـلى احلــكم في الـعـراق إبـان حـكم الـزعــيم قـاسم بـانت عـوراتـهم
وأفـكـارهم الـدمـويــة الـتي خـلـفت خالل أقل من شـهـر اآلف اجلـثث في شـوارع بـغـداد
ـناوئ على مخـتلف مشاربهم وأعـراقهم ومذاهبـهم السياسيـة والدينية وأزقتها من ا
ـغـتـالـ ـوصل وكـوردسـتـان بـأحـسن حـاالً من بـغـداد في حـصـتـيـهـمـا من ا ولم تكُ ا
ـغـلـقـة ومـا يـزال صـدى صـرخـة والـدتي ـغـيــبـ حتت شـعـارات الـبـعث وأفـكـاره ا وا
ــاذا سُـمي بـ"عــروس الــثــورات" تـرن في ووالــدي حــيــنـمــا تــمت قــراءة الـبــيــان األول 
ـزوجـة اليـوم وأمس بـأصـوات انفـجار مسـامـعي وهي تقـول: "انـهجم بـيت الـعراق".
ـوصل حتى قـبل سيـطرة داعش عـليـها وصـيحـات اللـه أكبر ـفخـخة في ا السـيارت ا
ـوصل سـنـوات مـنـذ عام أثـنـاء ذبح بـني أدم عـلى أرصـفـة دورة الـيرمـوك في مـديـنـة ا
وما بعدهـا مقترنة بذات الصيحات حينـما كان فدائيو صدام يذبحون عشرات 2006
النـسوة من مـحظـياتهـم بتهـمة الـدعارة تـلك الصيـحات الـتي تكـررت صباح  17تـموز
م حينمـا أعلن الراديو عودتهم الثانية وبداية حلمامات من الدماء ال أول لها وال1968
ن اخــتـلـفـوا مــعـهم فــكـريـاً إلى كل آخـر وهــروب ماليـ من أبـنــاء وبـنـات الــعـراق 
أصقـاع العـالم بيـنمـا ذاق األمريـن أولئك الـذين التـصقـوا بأراضـيهم وفي مـقدمـتهم
ـغيب من أجل أن تـبقى كوردستان الكورد الـذين قدموا مئـات اآلالف من الشهداء وا
وغـرافي العـنصـري الـذي استـخدمـته تلك الـثورة نـقـية رغم كل أسـاليب الـتغـيـير الـد

الفاشية!
عقـد اجتـماعيـاً وسياسـياً وأمنـياً حتى لقـد عجز الـعراقيـون من إسقـاط ذلك النظـام ا
وصـل األمر بتـمني غـالبيـة األهالي زواله حـتى وإن كانت الشـياطـ بديالً له ولم يكن
ي يـعمل مـن أجل إسقـاط نـظـام األنـفال هـنـاك مـنـاص إال بدولـة عـظـمى أو حتـالف عـا
عـتمـدين والرفـاق احلزبـي فـوض األمـنيـ وا وحـلبـجة والـقبـور اجلمـاعيـة نظـام ا

الـذين تـعـودوا عـلى إرهـاب األهـالي بتـقـاريـرهم ومـسـاومـاتـهم بل وحـتى اسـتـعدادهم
َ لـلـنظـام ورئـيـسه وألجل ذلك ولـدراية إلعـدام آبـائـهم أو أقربـائـهم وأصـدقـائهم قَـرابـ
تحـدة وحلفـائهـا بأن العـراقي لن يـستـطيعـوا إسقاط تـرسانة نـظام صدام الواليـات ا
نطـقة خاصة مـع بدء األتراك باالبـتعاد عن ـصاحلهـا االستراتـيجيـة في ا اإلرهـابية و
ية إلنهائه وحتطيم أفقهم وبتعـملق إيران على خلفية ايديـولوجية دينية شنوا حـرباً عا
ـتكـلس في هيـكـله اإلداري والـعـسـكـري لـكـنهم فـشـلـوا في اقـتالع ثـقـافـته وسـلـوكه ا

مفاصل غالبية من يحكم هذه البالد منذ أيام احلجاج وحتى يومنا هذا.
لـقـد  إسـقــاط صـدام وتـشــتـيت حـزبه وتــقـتـيل مــعـظم كـوادره
ـتـقـدمـة فـهل حـقــا انـتـهت حـقـبـة صـدام والـبـعث عـلى أرض ا
الواقع مع غالـبية انتهـازية تصفق لكـل من يتبوأ موقـعاً مهماً
في الـدولـة فمـا بـالك إذا كـان يدعـي بأنه وكـيل الـله وأنـبـيائه

على األرض!?
جيئهم وبرحيلهم! لقد انهجم العراق 

بيـان امس انه (يحقّ ألبناء أعـضاء الهيئـة التدريسـية من حملة
األلـقــاب الـعــلـمــيـة فـي كـلــيـتي األمــام الــكـاظم واألمــام األعـظم
ـعاهد في نـاظرة في الكـليات وا باخـتيار الـنقل إلى الـدراسة ا
مـحـافـظـة سـكـناهم أو اخـتـيـار الـقـسم او الـفـرع في الـكـلـية أو
ـعـهـد التي قـبـلـوا فـيهـا مـركـزيـا ويـتم تنـفـيـذ ذلك اعـتـباراً من ا

قبلة). السنة الدراسية ا
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قـررت وزارة الـتــعـلـيم الــعـالي والــبـحث الـعــلـمي شــمـول أبـنـاء
أعضـاء الهيئـة التدريـسية من حـملة األلـقاب العـلمية فـي كليتي
األمام الـكـاظم واألمـام األعظم بـضـوابط االنـتقـال بـ الكـلـيات
دير العام قبـلة. وقال ا عـاهد اعتباراً من السنـة الدراسية ا وا
تـابعـة أيهاب نـاجي عباس في لدائـرة الدراسات والـتخـطيط وا

wO ¹—bð ‰uLý —ÒdI¹ rOKF² «

‰UI²½ù« jÐ«uCÐ 5²OK

ـفـتـرض ان مــعـرفـتـهم وكــان من ا
يــقــتـصــر الــقــانــون عـلـى اجلـرائم

االلكترونية).


