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انـدلــعت حـرائق كــبـيـرة فـي مـنـاطق
ــوصل فــجــر مــتـــفــرق من مــديــنــة ا
الـــــســــبت ادت الـى احلــــاق اضــــرار
مــــاديــــة دون وقــــوع اي خــــســــائــــر
فـــيـــمــا نـــزحت عـــوائل من بـــشـــريــة
منـاطقـها خـشيـة من وصول الـنيران
الى مــنــازلـهــمــا. وأصـدرت مــديــريـة
ـدني بـيـانــاً ردت فـيه عـلى الـدفــاع ا
األنــــبـــاء الــــتي حتـــدثـت عن انـــدالع
ـشراق حـريق داخل مـعـمل كـبـريت ا
ديريـة في بيان وصل.وقالـت ا في ا
امس ان (شـــائــعــات انـــتــشــرت بــأن
شراق النيران طـالت معمل كـبريت ا
ــا تــســبب بــالــذعــر والــهــلـع لـدى
مبينا ان ـناطق) واطن في تلك ا ا
(مــا حــدث هــو احــتــراق  لألعــشــاب
عـمل وبقـايا اخملـلفات القـريبـة من ا
ا ـعمل  من الكبـريت على أطراف ا
تسبب بانبعاث الغازات الناجتة من
مــبـيــنـا ان (فــرق الـدفـاع االحــتـراق)
دني سيطرت على احلادث وبوقت ا
إذ تمكنـوا من السيطرة على قياسي
الــنـيــران دون امــتـدادهــا إلى جــبـال
الكبـريت التي لـو احتـرقت لكادت أن
تـؤدي إلى كارثـة بـيئـيـة محـقـقة و
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ال مـن أجل شراء بـ فـتـرة وأخرى يـتم الـكـشف عن أفـراد إسـتـخـدمـوا ا
شـهـادة جـامــعـيـة  وأغــلـبـهم جنــدهم قـد إشـتــروا شـهـادات عـلــيـا وقـامـوا

بإستخدام أساليب قذرة لتحقيق غايتهم . 
ـة تـزويـر كـما سـوف يـحـاسـبـهم الـقـضاء بل ـة هنـا لـيـست جـر أن اجلـر
ن ة أكبر بكثير  فهؤالء اهانوا العلم وحاولوا أخذ فرصة غيرهم  اجلـر
تـعبوا وكـافحـوا من أجل احلصـول على الـشهادة اجلـامعـية طـبعا من دون
أن أذكـر من لم يتم الكـشف عنهم حـتى يومنـا هذا والبـاري عز وجل وحده

ناصب التي حصلوا عليها .  يعلم كم عددهم وما هي ا
وبـات لـها ـوضـوع بات مـتـداول عـنـد شـريـحة واسـعـة من الـشـبـاب  هـذه ا
سـوق وزبـائن وكل مـنـهم يـقـدم مـا عـنـده من مـنـتـجـات والـزبـون يـخـتـار مـا

ينسابه من عروض مغرية وجذابة . 
أمـا أن كنـت تريـد شـهادة مـن جامـعـات مرمـوقـة ويـكون بـحـثك أو رسـالتك
لـلماجستير أو الدكتوراة رص ودسم فأيضا احلل موجود ومتوفر فهناك
مـكاتب بـحثـيـة ومرخـصة قـانونـيـا تكـتب لك بحـثك أو رسـالتك من ألف إلى
ومـا عليـك هو الدفع وتـقدمه لك عـلى طبق من فـضة  الـياء وحـتى الفـهرس 

واالستالم حسب اتفاقك معهم من البداية . 
ـيـة مـتـفـشـيـة وجتارة ـفـجع أنـهـا بـاتت ظـاهـرة عـا وا هـكـذا جتـري األمـور 
والـتـشـــــريـعـات القـانـونيـة حتاول رائـجة وفي تـمـــــــدد سرطـاني مـخيف 
ـقـدورها إيـقـاف الـكل  ولـهـذا علـيـنـا فـضح هؤالء كـبـحهـا لـكن لـيـــــــس 
بـشـكل عالني وواضح وبـعـد تـعـريـتـهم وكـشــــــــــفـهم سـوف تـسـقـط ورقة
الـتوت عنهم إلى األبد  فال يـوجد عاقل يقبل بـأن يهان العلم بـهذه الطريقة

قززة . ا
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هــذا الــنــوع من الــكـــتــابــة هــو لــكــتــاب
(الـدرجـة الـثــانـيـة) او لـكـتـاب مـشـاهـيـر
مـارسوا هـذا  الـنـوع من الـكتـابـات عـند

بداية حياتهم االبداعية! 
لـكـننـي وانا في الـطـائـرة الـتي انـطـلقت
من بغداد الى موسكو (تستغرق الرحلة
4 ساعات) علما ان التوقيت في بغداد

وموسكو هو نفسه! 
كنت استذكر مجموعة كبيرة من الكتاب
الروس كانت روايـتهم يجـري تصنـيفها
بــأدب الــرحالت! امـا اشــهــر كــتـاب ادب
الـــرحـالت الــــروس هـــو (الــــكــــســــانـــدر
راديشيف) والذي قدم مساهمته الرائعة

في كتـاب (رحلـة من بطـرس سبورغ الى
مـوســكـو) وبـلـد مـثـل روسـيـا االحتـاديـة
اكبـر بلـد في الـعالم حـينـما يـوفر فـرصة
السـياحة بـالتـأكيد سـتكون الـكتـابة عنه
لـهـا طــعم مـخـتـلف عــمـا نـكـتـبه عن دول
ومـدن أخـرى وبـعد مـنـغـصـات وتـأخـير
في جــوازات مـطــار مــوسـكــو  ال اجـد له
مبـرر ونـحن قد حـصـلنـا عـلى الفـيزا من
السفـارة الروسيـة  وليس من السـياحة
إن يـــجـــعـــلـــوا اكــثـــر من 100 مـــســـافــر
(عراقي)  يـنتظـر اكثـر من ساعـت حتى
يـخـتم اجلـواز. ولـكن اجـواء الـعـاصـمـة
مـوسـكـو وجمـال الـطـبـيعـة فـيـهـا يـنسي
الزائـر مثل هـذه الـهفـوات ونتـمنى ان ال
تــتــكـرر! وعــلى الــسـفــارة الـعــراقــيـة في

وضوع! موسكو ان تتدخل في هذا ا
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البعض اليؤيـد احلصول على مـعلومات
مـســبـقـة عن الــدول الـتي ســوف يـسـافـر
اليـها خوفـا من الوقـوع حتت تأثـير تلك
الكتـابات وبالتـالي يفقـد عنصـر الدهشة
واالكتـشاف لـكنـني لست مع هـذا الرأي
ــشــاهــدة الــســاحـة وكـنـت مـتــحــمــســا 
احلمراء وقبر وجـثمان لينـ والتماثيل
والكـنـائس التـاريـخيـة (كنـيـسة بـاسيل)
و(كــنـــيــســـة الــدم) و(مـــعــبـــد إســحــاق)
ــواقع الــتي حتــمـل أســمـاء وعــشــرات ا

الكتاب الروس.
وال اعرف ما الذي جعلني ابـدأ بالتفكير
بــشـخــصـيــة اشـكـالــيـة وظــاهـرة ديــنـيـة
روســيـة يـطـلـق عـلـيـهــا (راسـبـوتــيـنـيـة)
وكـذلك خــطـر عـلى بـالي قــيـصـر روسـيـا
(ايـفـان الــرهـيب) وتـصـرفــاته اجملـنـونـة
الـتي وصل به األمـر ان يـقـتل أبـنه (ولي

العهد) في ساعة غضب!
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ــرشــد الــســيــاحي (لــيـث) وهـو يــقــول ا
حـامل شهـادة الـدكـتـواره من روسـيا في
مجـال (العالقـات الدولـية) ومـسؤول عن
اسـتقـبال الـكـروبات الـسـياحـيـة القـادمة
من الــعــراق لــزيـارة (مــوســكــو) فـقط او
(موسكو وبطرسسبورغ) اوضح لنا بإن
اجلـو مـعـتـدل او هـو حـار وكـلـمـا جاءت
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مـــجـــامـــيع وكـــروبـــات من الـــعـــراق الى
روســيـــا جــعـــلت روســـيــا تـــتــخـــلى عن
ميـزتهـا(عاصمـة الثـلوج)  وتـكون حارة!
شــرح لــنــا بــشــكل مــفــصل عن بــرنــامج
الـرحلـة الـتي سـوف يبـدأ غـدا بالـسـاحة
احلــمـراء وهــنـاك رحــلـة نــهـريــة وزيـارة
تاحف وانا اتابع مـا يقوله من أشياء ا
غريبة مـثل (الدوالر من فئة 100 ال يقبل
في روســــيــــا اذا عــــلــــيه خــــتم مــــكــــتب
الـصيـرفـة) وفي الـعراق لـضـمـان وزيادة
الثقـة بشركات الـصيرفـة يختـمون بختم
احمر صغير سعر الدوالر مقابل الروبل
الروسي هي كل دوالر 63 روبل اي 100
عـرفة سـعر وثمن دوالر 6300 روبل اي 
اي شيء نـقـوم بـضـرب الـسـعـر بالـروبل
في 20 لـنـحـصل عــلى الـسـعـر بـالـديـنـار

العراقي!
ويــؤكـــد د.لـــيث  بـــإن روســـيـــا  تـــعـــتــز
بتاريـخها وبـزعماؤهـا الراحلـ وتطلق
على شوارعها اسماء القادة السياسي
واالدبـاء والشـعـراء فـهنـاك تـرى اسـماء
لـيـنـ ومـكـسـيم غـوركي ودسـتـوفـسـكي
وبــوشـكــ ويــوري غــاغـارين  لــكن من

النادر ان ترى اسم القيـاصرة يطلق هنا
ـعالم الـعمرانـية وقد في موسـكو على ا
جتــــده كــــثــــيــــرا في مــــديــــنــــة (ســــانت

بطرسبرغ) مدينة القياصرة ! 
وال حتـس إن الـــــــــروس واضــــــــــحـــــــــ
ـشـاعـرهـم جتـاه الـقـيـاصـرة واحلـقـبـة
التـاريخيـة لألمبـراطوريـة الروسـية فهل
هم مـثل بــعض الـعـراقـيــ يـحـنـون الى
الـنـظـام االمـبـراطـوري ام انـهم يـكـرهون
ـرحـلة والـسـبب هـوإن الـقـيـاصرة تـلك ا
لم يــقـدمــوا لـهم اال الــفـقــر واالضـطــهـاد

والبربرية والقسوة.
كــمـا الــتــصــقـت بــنـهــايــة جتــربــة حــكم
القياصـرة بظاهرة ديـنية اشكـالية بأسم
(راســبــوتــ ) كــمــا ال يــنــسى الــتــاريخ
ــفـارقـات ان من (أيـفــان الـرهـيب) ومن ا
قــام بـعـمل كــاتـدرائـيــة الـقــديس بـاسـيل
الــشـهــيـرة هــو نـفــسه (ايــفـان الــرهـيب)
وصدق من قال (االمة السعيدة هي االمة
الـتي ال تـمـلك تـاريـخـا ألضـحت روسـيـا
اتـــعـس أمـــة بــــ اال ألنــــهـــا عــــاشت

تاريخا مضطربا دوما).
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هــنــاك من يــســافــر لــيــكـتـب وهـنــاك من
يـسافـر ألنه يـريد ويـحب الـسـفر فـيـكتب
االول لديه الـنية والـتخطيط ما يشـاهده
ـصـادفة  اعـتـقد ان الـثاني تـتـحكم به ا
الــنـوع الــثـاني تــكـون كــتـابــاته عــفـويـة
وحـيويـة اكـثر مـن الصـرامـة عنـد الـنوع
االول واحـــدهـم هـــمس فـي اذني قـــائال
انت تــــســـافــــر لـــلــــســـيــــاحـــة واالطالع

واعجبني هذا التخريج.
البعض يعطي توصيفًا قاسياً على ادب
الــرحالت حـتى بــعـد انــتـشــاره ووجـود
تـابعـ والقـراء فيرى ان جمـهور من ا

كاتيوشا
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ـــنــــاطق وهـــنـــاك اســـر فـي بـــعض ا
نزحت من مناطق سـهل نينوى جراء
احلــرائق وجلــأت الى الــعــراء بــحي
وصل). الى التـحـريـر داخل مديـنـة ا
رأى الـنــائب عن نـيــنـوى حـنـ ذلك 
القدو أن حرائق احملـاصيل الزراعية
بـفعـل فاعل ولـيس كـمـا يـقـول رئيس
ــهــدي بــانــهــا الــوزراء عــادل عــبــد ا
داعــيـا الـى تـشـكــيل جلـان طــبـيــعـيـة
سؤول حتقيقية باالمر ومحاسبة ا
.وقـال القدو في وتعويض الـفالحي
تـــصــريح امـس إن (قــضــيـــة حــرائق
احملـاصـيل حـسـاسـة وخـطـيـرة وهي
بـفعـل فاعل ولـيس كـمـا يـقـول رئيس
ولفت الى ان الوزراء بانهـا طبيـعية)
(هـنـاك اسـتـهـدافـا سـيـاسـيـا من قـبل
جـماعـات ارهـابـيـة ومسـلـحـة حتاول
ان  تظهـر احلكومـة بانهـا غير قادرة
ــزاولــة عــلى تــوفـــيــر بــيــئـــة امــنــة 
وأضـاف أن (طـبيـعـة بعض االعمـال)
احلرائق واستهـدافها منـاطق معينة

ـنــاطق الـعـشــبـيـة فـي أحـيـاء عـدن ا
والــــسالم والــــبـــــنــــوك والــــصــــديق
وكـوكـجـلـي و الـزهـراء وحـريق قـرب
دجلـة ستي والـبنـاء اجلاهـز وطريق
نــاحــيــة بـــعــشــيــقـــة وقــريــة خــزنــة
ـنــطـقــة سـهل نــيـنـوى ــوفـقــيـة  وا
ؤدي نـاطق العـشبـية بـالطـريق ا وا
لـنـاحـيــة الـكـويـر اضـافـة الى حـريق
ـشـراق بـالـقــرب من مـعـمل كــبـريت ا
وحــــــريق نــــــشـب في احملــــــاصــــــيل
الـزراعـيـة في بـريـة نـاحـيـة الـشـورى
واخــر في قـريــتي الــقـاهــرة وطـيــبـة
واشار مـعـمل الـغاز بـنـاحـيـة حـمـام)
ـــدني قــامت الى ان (فـــرق الــدفــاع ا
بــاخـمـاد اغــلب تـلـك احلـرائق فــيـمـا
اطلـق أهالي قـريـة تلـيارة فـي عشـقة
نــداء اسـتــغـاثــة بـعـدمــا حـاصــرتـهم
الــســـنـــة الـــلـــهب والـــدخــان والـــتي
اصـــــــــابت اطـــــــــفــــــــاال بــــــــحــــــــاالت
صدر ان (الرياح واوضح ا اختناق)
القويـة ساعدت في إنـتشار احلرائق

دون غيرها هـو امر غير طـبيعي كما
ان حجم احلــرائق مــقـارنــة بــاالعـوام
الـســابـقــة ايـضـا امــر مـثــيـر لـلــريـبـة
والشك بوجـود اياد خفيـة تقف خلف
الــبــعض مــنــهــا لـغــايــات مــخــتــلــفـة
واوضح الـقدو تـخريـبـيـة وارهـابـيـة)
ان (ظــاهـــرة احلــرائق لـم نــشـــهــدهــا
ــثـل هـذا ســابــقــا بــتـأريـخ الــعـراق 
مــبـيـنـا ان (مـنـاطق احلـجم الـضـخم)
سهل نينوى وبـعشيقـة وغرب نينوى
ـاضـية لم يـحصل وخالل السـنوات ا
فيها اي حريـق باحملاصيل حتى وان
فــلـمـاذا الـيـوم حتـصل كـان عـرضـيـا 
ـــنـــهج احلـــرائق هـــكــــذا وبـــشـــكل 
داعــيـا الى (تــشـكــيل جلـان ويـومي?)
ـتـابـعة ـانـيـة وحـكـوميـة  حتـقيـق بر
ـســؤولـ عــنـهـا االمـر ومــحـاســبـة ا
وتــعــويض الــفالحــ وضــمــان عـدم
قبلة). تكرار هذه الكوارث باالعوام ا
وفي ديـالى اعـلنـت اللـجـنـة الـزراعـية
في مـجـلس مـحـافـظـة  ديالـى  جتاوز

خسـائـر حرائق احلـنـطة حـاجـز الفي
ا حتى االن. وقال رئـيس اللجنة دو
حـــــقي اجلـــــبـــــوري لـ (الـــــزمــــان) ان
(خـسـائـر حـرائـق احلـنـطـة في ديـالى
جتـاوزت حــاجــز الـفي دو وان 80 
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واشار الى ان (بـعض اجلـهـات تـلمح
الـى تـــــــــورط فـالحـــــــــ فـي حـــــــــرق
محاصـيلهم لـكسب تعـويضات مـالية
ال دليل عـليه وهـو مـحض خيـال لدى
ـهـدي قـد عـدّ الـبـعض) .وكـان  عـبـد ا
خـالل مـــــــؤتــــــمـــــــره الـــــــصــــــحـــــــفي
ان احلــرائق الـتي حتـدث االسـبـوعي
في احملــــاصــــيل الــــزراعـــيــــة حــــالـــة
طـبــيـعــيــة. وعـد نــاشـطــون احلـرائق
ـــنــهـــجــة تـــســتـــهــدف االقـــتــصــاد
ـعـنـيـة مـطـالـبـ اجلـهـات ا الـعـراقي
بـفتـح حتقـيق مـوسع لـتـحـديـد هـوية
اجلـنــاة وايـقــاف مــسـلــسل احلـرائق
. واطن الذي احلق ضررا بالكثير ا

عـــلى اثــرهـــا إخــمـــاد مــا تـــبــقى من
ـوقف األعـشـاب احملـيــطـة وتـعـزيـز ا
اعـلن محافظ رابطـة). من جانبه  وا
ـرعـيـد الـسـيـطرة نـيـنـوى مـنصـور ا
عـــــــــلـى احلــــــــرائـق فـي جـــــــــمـــــــــيع
ـوقف مـنــتـسـبي مـشـيــدا  ـنــاطق ا
ـــدني واجلــيش واحلــشــد الــدفــاع ا
ـتطـوع الشـعبي وكـذلك لـلشـباب ا
الـذي دفـعتـهم وطـنـيـتـهم وشـعورهم
سؤولـية إلى اخلروج في ساعات با
ـسـاعدة مـتأخـرة من الـليل لـتـقد ا
تضررة من تلك احلرائق. للعوائل ا
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واكــد مــصـــدر في تــصــريح امس ان
(حــرائـق عــدة انــدلــعـت في مــنــاطق
متفرقـة من نينـوى منها حـريقا قرب
حــقـول الـنـجــمـة الـنــفـطـيــة وسـبـعـة
حـــــرائق اخــــرى فـي قــــرى جــــنــــوب
وصل مـنـها الـقوسـيـات وبعـشيـقة ا
وحي الزهـراء قـرب محـطتي الـوقود
مبينا ان (احلرائق طالت والكهرباء)

بغداد

وصل حرائق كبيرة في مناطق متفرق من مدينة ا

اذج من شخصيات تاريخية لعائلة االمبراطور
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ـثـابرة ـدنـية ا هـذبـة والنـاشـطة ا نـقول سالمـات لـزميـلـتـنا الـعـزيزة االنـسـان ا
رئـيسـة مـنظـمـة امل التي تـعـرضت حلادث سـيـر طبـيعي  نـتـمنى  لـهـا الشـفاء

العاجل  وان ال يعرقل حركتها ورسالتها النبيلة.
 ونامل ان يـكف البـعض عن سيـاسة الـتاويالت واالسـقاطـات السـياسـية على
اي حدث عـرضي وقدر يصيب الـبشر   فقد  حـاولت بعض االصوات االيحاء
بـابـعاد سـيـاسيـة   لـلحـادث لـيس في مـصلـحـة هذه االنـسـانة الـتي تـهدف مع
الـنـخب الـتي حتــيـطـهـا في تــعـمـيق ثـقــافـة االصالح االجـتـمــاعي والـسـيـاسي
واالقتـصادي والنـهوض بـاجملتـمع بعـد اسقـاط احملاصصـة وسيـاسة الـهيـمنة
كونات وتـطهير اجملـتمع من كل اشكال الـعنف واالضطهاد باسم االحـزاب وا
ـراة العراقية خاصة....ال السـلطوي والفكري واالسري عـامة وما تعاني منه ا
حتـتاج هـناء ادور الـتي لم يحـجمـها الـتهـديد والتـقيـيد ان تـقول كـلمـتهـا نهارا
جـهـارا وتـنـقـلهـا لـعـمـوم اجملـتـمع احملـلي والـدولي ولم تـتـردد ان تواجـه رئيس

الوزراء في حفل عام وتذكره باالنتهاكات وتطالبه بالتحرك واالصالح.... 
صلح ال تـعطـلها ولعل اهم خالصـة تعـلمنـاها من هـناء  ان طاقـات االنسـان ا
سنوات الـعمـر وال حجم التـهديد  وقـلة الـتمويل وتـفاقم االنتـهاكـات بل تفعـلها
االرادة احلرة والـتخطيط السليم واالصـرار بل النضال من اجل قضية الوطن

واالنسان بعيدا عن الدوافع الشخصية او ردود الفعل االنية...
ومن اهم الـدروس االخـرى  روعـة هـذا الـتـضامـن الـذي احاط بـهـا االالف من
محبـيها  معـبرين عن تضـــــــامـنهم بتدفقـــــــــهم على مستـشفى الشيخ زايد
ومـتــابـــــــــعــة حـالـتــهـا الــصـحـيــة وانـتـشــــــــــارهم عـلى شــبـكــات الـتـواصل

دني ـنح مـنـظـمـات اجملـتمـع ا االجـتـمـاعي في حـمـلـة نادرة 
الـرصــيــنـة الــثــقــة واالمل في انــقـاذ الــوطن من االنــهــيـار
واطـن من االنتـحـار بـالـياس واالحـبـاط...سالمـا هـناء وا
ادور واضم صـوتي الصوات الناشط واقول نعم كلنا

هناء ادور.
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سـلـمون وتـاريخ مـواجهـتهم مع بـعيـدا عن خـطورة فـكر حـزبه االخـوان ا
الـدولة وتعامل الدولة معـهم في مصر حتديدا من ايام فاروق االول والى
عـبدالفتاح الـسيسي فأن مـحمد مرسي مات اثـناء محاكـمته ليسجل ان
مـئة عـام تقريـبا من نـشاط االخـوان في مصـز لم تزد عن وصـولهم جمللس
صـري بفـضل تفـاهمهم مع انـور السـادات فقد سـحقـهم جمال الـشعب ا

عبدالناصر في السجن احلربي.
مـات مـحـمـد مـرسي لــيـخـتـصـر اسـرع و افـدح جتــربـة سـيـاديـة جلـمـاعـة
سلـم وهي االكثر انـتشارا داخل مـصر و خارجـها واالعقد االخـوان ا

تنظيما والنشيطة الرحم.
لم يـنـته مـرسي بـالطـريـقـة ذاتـهـا الـتي انـتهى بـهـا حـسن الـبـنـا بـرصاص
مـجهول وال مخنـوقا مثل تلـميذ البنا كـمال السنانـيري و ال نفذ به حكم
االعـدام مثل سـيد قـطب وقـبله عـبـد القـادر عودة لـكنه اسـتـبقي عـلى ذمة
االحـتـجـاز ليـجـيب عن حتـقـيـقـات قـضـائـيـة في تـهم عـدة ادرك فـيـها ان
مــصــر يـحــكــمـهــا عـســكــري نـاصــر  انــور الـســادات حـســني مــبـارك
الـسيسي وان فكرة مجيء رئيس مدني ولـو كان مثل محمد البرادعي او
ثال بال حزبية فكيف حـمدين صباحي هي فكرة صعبة التنـفيذ وكال ا

جيء اخواني ليحكم العسكر!.
ـنــشـيـة في مــحـاولـة بـ اجلـيـش واالخـوان ثـارات زرعــتـهـا رصــاصـات ا
اغـتـيـال نــاصـر وعـبـوات عـلـي الـعـشـمــاوي والـتـنـظـيـم اخلـاص و مـلـفـات
عـبدالـرحمن الـسنـدي وب اجلـيش واالخوان دمـاء على كـتاب الـفريـضة
نصـة سنة 1981 وبـينهم و مـبارك تـفاهمـات" الصمت الـغائبـة وحادثـة ا

لكم و احلكم لي"!.
ـبالغ بـها وصل مـرسي للـسلـطة مـثقال بـالشـعارات و الـسمـعة االعالمـية ا
سـوءاً و مـدحــا لالخـوان االخـوان الـذيـن هم عـقل وقـلب ضــمن اجلـمـاعـة
ا تـكون الـدولة غـير عـادلة لكـنهم ا ذاك حق لـهم  اكـثر مـنهم لـلدولـة و ر
ن يقـولـون انـهم ال يـصـلحـون لـلـحـكم فـقد بـدورهم لـيسـوا بـأكـثـر عـدال 
ـصـالح حزبـيـة تقـربـوا النقالب 1952 تـفـاهـموا مع تـقربـوا لـلمـلك طـلـبا 
ا تـفـاهمـوا فـهمـوا ان السـكـوت عنـهم وفـسح اجملال الـسادات ومـبـارك و
يـعني العـدالة وان لم تـكتمل فـلم يعـلقوا عـلى مظـالم الناس اال اذا انـتموا

نتمي مطيع. لهم وا
وصل مـرسي لـيـركب حـزبـه ثـورة شـعب طـلب الـعـيش واحلـريـة والـعـدالـة
ــنـتـمي ــنـتــمي لالخـوان بل ا واركـبه حـزبـه فـوق اكـتــاف الـشـبــاب غـيـر ا
حلـاجـات لم يـوفـرها الـوطن فـصـار كـمن يـركب فـرسـا شـرسا وال عـلم له
بـالفروسية وما كان من اجليش اال ان يصفق بيده ليخيف الفرس فرمته

من فوقها.
ا يحب الشعب ا يحب ال  ا عمل وتكلم  مات مرسي وقد تكلم اكثر 
ا يـصعب ان يتحقق ا يريد مـكتب االرشاد ال النـاس وقد عمل  وعـمل 
وت كما يصرح نصب في قفص واشترك في نهايته با مـات معزوال من ا
وت االخـوانيون وذلك مـا جتود به يـد العسـكر كـرما وهو الـسمـاح لك با
فـي الـســجن والــكـرم انـك لم تـخــنق فــيـقــال انــتـحــرت كــمـا كــمــال الـدين
الـسنـانـيري بل بـشـكل طـبيـعي واي طـبيـعـيـة اكثـر من ان ال تـظهـر عـليك
كـدمات!. ال ضحيا االسالمي وال ضحايـا العسكر كالهما صار يقضي

وت مقتـوال بألة لكـنه ان مات قهرا احلـياة مقهـورا و 
فـتـلك مــسـألـة احـاسـيس وبــ اجلـمـاعـة واالحـسـاس

باالخرين سوء فهم. 
مـات مرسي ليسجل ان االخوان قـد ينتظرون مائة
ن يشـبه البنـا وعساهم عـام اخرى علـهم يجيـئون 

يتصاحلون مع الناس و التاريخ.

 قصي السهيل
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وافق وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
الـــعـــلـــمـي قـــصي الـــســـهــــيل عـــلى
احـتسـاب الـشـهـادة احلاصل عـلـيـها

وظف اثناء التوظيف. ا
وذكـر بـيـان امس (ان الـسـهـيل وافق
عــلى احــتــسـاب جــمــيع الــشــهـادات
ــعــادلــة من قـبـل دائـرى الــبــعــثـات ا
والـعالقات الـثـقـافـية لـلـذين بـاشروا
بــالــدراســة قــبل تــاريخ 2016/6/26
بــعـــد الـــــــــتــاكــد من انــســجــــــــــام
ـوظف الـشـهـادة اجلـديـدة مع عـمل ا
ــــــانــــــعــــــة دوائــــــرهـم من وعــــــدم 

االحتساب). 
واضاف الـبيان ان (احـتسـاب جميع
الشهادات لـلذين باشـروا بعد تاريخ
2016/6/26 حـسـب الـضــوابط الـتي
صـدرت بـاعـمـامـ مـرقـم  194في

2019/1/21 2019/1/20 و217 فــي 
لغـاية صـدوره بـعد مـعادلـته من قبل
دائرة الـبـعثـات والـعالقات الـثـقافـية
ـسـتــقـبـلــيـة بـعـد ولــيس لـلـحــاالت ا
التأكد من انسجام الشهادة اجلديدة
ـــانـــعـــة ـــوظف وعـــدم  مـع عـــمل ا
دوائـرهم من االحـتـسـاب).فـيـمـا ذكـر
بيـان ثان للـوزارة ان (السـهيل انهى
تكـليـف وكيل االداري لـلوزارة وارفع

رؤساء جامعات).
واضاف البيان انه ( انـهاء تكليف
محـمـد عبـد عـطيـة الـسراج من مـهام
منـصب وكيل وزارة الـتعـليم الـعالي
والـبـحث الـعـلـمي لـلـشـؤون االداريـة
(وكــالــة) ونــقل خــدمــات (الــدكــتــور
حـامـد خـلف احــمـد) من مالك مـكـتب
رئــــــــيـس الــــــــوزراء الـى مالك وزارة
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي

هـام منصـب وكيل الوزارة ويكـلف 
للشؤون االدارية (وكالة).

وتـقـرر انــهـاء تـكـلـيـف (عـبـد الـكـاظم
جـعـفـر خـيـون الـيـاسـري ) من مـهـام
مــنـــصب رئـــيس جـــامـــعـــة الـــفــرات
االوسط التـقـنيـة (وكـالة) ويـعاد الى
ذكورة مالك التدريس في اجلامعة ا
وكـذلك انـهاء تـكـلـيف (مـظـفـر صادق
حـسن الـزهـيـري ) من مـهـام مـنـصب
رئـيس اجلامـعـة الـتقـنـيـة اجلنـوبـية
ــنـــصب رئــيس (وكـــالــة) ويــكـــلف 
جــامــعــة الــفـرات االوسط الــتــقــنــيـة

(وكالة) وكما موضح ادناه
فــيـمــا تـقـرر انــهـاء تــكـلــيف (عـبـاس
حافظ عباس احمد) من مهام تسيير
اعمال رئـاسة جامعـة البصـرة للنفط
والغاز ويعاد الى مالك التدريس في
ذكورة كلية الهندسة في اجلامعة ا

وتـقـرر انـهـاء تـكـلـيف (عـلي مـحـمود
الـشـمـري ) من مـهـام مـنـصب رئـيس
جــامــعــة جــابــر بن حــيــان الــطــبــيـة
(وكـالــة) بـنـاءاً عــلى طـلـبه وتــكـلـيف
(محمد باقر محمد رشاد فخر الدين)
نصب رئيس اجلامعة اعاله وكالة
ـــدة ثالثــة اشـــهــر وكــمـــا مــوضح و
ادنـاه. وكـذلك انهـاء تـكـلـيف (مـحـمد
هــلـــيل حــافظ الــكـــعــبي ) من مــهــام
مــنــصب عــمــيـد كــلــيــة الـهــنــدسـة /
ـنصب اجلـامعـة الـعراقـيـة ويكـلف 
رئــيس جـامــعـة الــبـــــــصــرة لـلــنـفط

والغاز (وكالة) 
وتـقـرر انـهـاء تـكـلـيف (سـاجـد سـعـد
حــسن عـصــفــور) من مـهــام مــنـصب
مــســاعــد رئــيـس جــامــعــة الــبــصـرة
لــلـشــؤون االداريــة (وكـالــة) ويــكـلف
ــــنـــصب (عــــلي حــــمـــضـي ذيـــاب) 

مــسـاعـد رئــيس اجلـامــعـة لــلـشـؤون
دة ثالثة اشهر . االدارية (وكالة) و
وتـقــرر انـهـاء تــكـلـيـف (ربـيع هـاشم
ثـجيـل العـبـاسي ) من مـهـام مـنصب
عــمــيــد كـلــيــة الـهــنــدسـة / جــامــعـة
ـنـصب الـبــصـرة (وكـالــة) ويـكــلف 
رئـيس اجلامـعـة الـتقـنـيـة اجلنـوبـية

(وكالة).
الى ذلك اعلنت وزارة التربية ان عن
نـتائج الـتـعيـيـنـات على مالك تـربـية

ميسان. 
حـــيث ذكـــر بــيـــان امس ان (مـــديــرة
تــربــيــة مــيـســان قــد اعــلــنت نــتـائج
ــــــــديـريـة الـتـعـيــيـنـات عـلى مالك ا
وانـهـا قـد استـنـدت إلى الـتـعـلـيـمات
عــــلى االفـــــضــــيــــلــــة مـن حــــــــــــيث
عـدالت وسـنـة الـتـخرج الـدرجـات وا

وغيرها).

شراق  معمل كبريت ا

حن القدو

الساحة احلمراء في موسكو


