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أوضــحت الـهـيـأة تـفـاصـيل قـراري
ذين بـحق عـضـوي ُـنـفـَّ الــتـوقـيف ا
ِ محافظي مجلس الـنُّوَّاب احلاليَّـ
بــابل وصـالح الــدين الـــســابــقــ

ـــركــزيــة مُــبـــيــنــةً أنَّ (احملـــكــمــة ا
كافحة الفساد قرَّرت توقيفهما).
واشــارت دائــرة الـتــحــقــيــقـات في
الـهـيــئـة إلى (أنَّ قـراري الــتـوقـيف
الـصـادرين بـحـقــهـمـا من احملـكـمـة
جـاءا على خـلفـيَّة قـضيَّـت حـققت
فــيــهـمــا الـهــيـأة وأحــالــتـهــمـا إلى
إذ أصـــدرت احملـــكـــمـــة الـــقـــضـــاء
بحقهما أمري اسـتقدام وأتبعتهما
بـأمـري قـبض لـتـقـرر تـوقـيـفـهـمـا;
لـــعــدم اســـتــجـــابــتـــهــمـــا لألوامــر

السابقة). 
 UH U  »UJð—«

وتُـشـيـرُ تـفـاصـيل الـقـضـيَّـتـ إلى
ــهم األول خـالل مــدة ُــتـَّ ارتـــكـــاب ا
ـمه مـــنــصـب مــحـــافظ بــابل تــســـنـُّ
مـخـالـفـاتٍ فـي عـقـد إدخـال كـمـيَّاتٍ
ُــســتــورد كــبــيـــرةٍ من اإلســمــنت ا
  بــدون رسـومٍ خـالفــاً لـلــضــوابط
ُـتَّــهم الـثـاني خالل فـيـمـا ارتــكب ا
مُدَّة تسـنُّمه منـصب محافظ صالح
الـدين مـخـالـفــاتٍ في عـقـد األبـنـيـة
اجلـــاهـــزة لألقـــســـام الـــداخـــلـــيَّـــة
جلـامـعة تـكريـت.وكانت الـهـيئـة قد
أعـــلــنت صـــدور أوامــر اســـتــقــدامٍ
وقبضٍ بـحق النـائب عـلى خلـفيَّة
ارتــكـابــهـمـا مُــخـالــفـاتٍ فـي عـقـودٍ
خالل مدة تسـنُّمهمـا مسؤوليَّـتهما
ِ في بابل وصالح الدين. مُحافظ
وأعلن تيار احلكمة الوطني وقوفه
الـكـامل الى جـانب القـضـاء الـنزيه
في مـا يـتعـلق بـالـقاء الـقـبض على

الـنـائب مـحـمـود مال طـالل إلحـقاق
وضـوعية بعيداً احلق والتعامل 
كائـد والتلـفيقات ومـحاسبة عن ا
ــذنب أيــاً كـان مــوقـعه ـقــصـر وا ا

وعنوانه. 
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس
(حــرصــاً مــنــا عــلى تــوخـي الــدقـة
والـــصــدقـــيـــة فـي هـــذه الـــظــروف
االسـتثنـائيـة التي يـشهـدها بـلدنا
نؤكـد متابـعتنـا اجلدية لـلحيـثيات
واإلجراءات الـقانـونيـة بخـصوص
الـنـائب محـمـود مال طالل بـحرص
كــامل لــلــوقــوف عـلـى حـقــيــقــة مـا
تــنــاقــلــته وســائل اإلعالم من أجل
الـــوقـــوف عــــلى أصل الــــقـــضـــيـــة
وتـفــكـيك مالبــسـاتــهـا وفـرز اآلراء
اخملتلـفة بصددهـا) مؤكدا (وقوفه
الـكـامل الى جـانب القـضـاء الـنزيه
والـعـدالة إلحـقـاق احلق والـتـعامل
ـوضـوعيـة وحيـاديـة كامـلـة على
أسـاس احلـقـائق والـوثـائق بـعـيداً
كائـد والتلـفيقات ومـحاسبة عن ا
ــذنب أيــاً كـان مــوقـعه ـقــصـر وا ا

وعنوانه).
وبـحسب مـصـدر فقـد اعـتقـلت قوة
من الــنـــزاهــة مال طالل مــتــلــبــســا
باخذ رشـوة من احد الوزراء. وفي
سـياق مـتصل عـد الـنائب عن تـيار
ـرشــدي اعـتـقـال احلـكـمــة اسـعـد ا
ال طـالل متـلـبـسـا بـأنـه (أمـر دبر ا
بـلـيل) من جـانب شـخـصيـة كـبـيرة

وردت اسمها بقضايا فساد.
ـــرشــــدي في تـــصـــريح إن وقـــال ا
ال طالل (احلـــديث عن اعـــتـــقـــال ا
بـقضـية رشى امـر مفـبرك من جـهة
مـتــنـفـذة لـهــا بـاع بـالــفـسـاد داخل
وزارة الـــصـــنــاعـــة) مـــشـــيــرا إلى

(ورود اسم احــدى الــشــخــصــيــات
الكـبيرة ضـمن التحـقيقـات وقضية

استجواب وزير الصناعة).
ـــــــرشـــــــدي أن (هـــــــذا وأضـــــــاف ا
الــشـــخص هــو من قــاد الــعــمــلــيــة
العـتـقـال الـنائـب مال طالل) مـؤكدا
ال طالل أن (احلـديث عن اسـتالم ا
رشـوة هـو امــر دبـر بـلــيل السـقـاط
عملية االستجواب).من جهة اخرى
كــشــفت هــيــئــة الـنــزاهــة امس عن
ضــبـط فــروقـــات في كــمـــيــات زيت
ــســتــودع كــركـوك الــغــاز اجملــهــز 
القـد  اكثر من مـليون و650 ألف
لــتـر. وقــال بـيــان لـلــنـزاهــة تـلــقـته
(الزمان) امس ان(دائرة التحقيقات
في الــهــيــئــة اشــارت في مــعــرض

حديـثها عن عـمليـة الضبط إلى أن
فــــريق عـــمل مـن مـــكـــتب حتـــقـــيق
كـركوك الـتابع لـلهـيئـة قام بـضبط
األوليات اخلـاصة بوجـود فروقات
فـي كــمـــيـــات زيت الـــغــاز اجملـــهــز
ـسـتودع كـركـوك القـد إذ بـلغت
تـلـك الـفـروقـات مـلـيـون و650 الف
و 461لـتــرا) الفــتـة إلـى أن (قـيــمـة
تـلك الـكمـيـات نـاهزت 750 ملـيون
ديــنــار). وأكــد الـــبــيــان (تـــنــظَّـــيم
مــــــــحـــــــضـــــــر ضــــــــبط أصــــــــولي
ـضــبـوطـات في الـعــمـلـيـة الـتي بـا
نـفـذت بـنـاءً عـلى مـذكـرة قـضـائـية
وعــرضـه عـــلى قـــاضي مـــحـــكـــمــة
حتـقـيق كركـوك اخملـتصـة بـقضـايا
الـنــزاهــة الـذي أصــدر أمــر قـبض
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يـدان الفلكي طلعت حـرب مرورا 
ومـيـدان مـحـمـد فـريـد ويـنتـهي في
عـابــدين وكـان في الـسـابق يـسـمى

شارع البستان.
- في الــدقـي أحــد أحــيــاء مــديــنــة
اجلـيــزة  في الـقــاهـرة شــارع عـبـد
مـلكة السالم عـارف وفيه سـفارة ا
الـعــربـيـة الــسـعــوديـة ويـؤدي الى

جامعة القاهرة.
- فـي االســـكــنـــدريـــة شـــارع عـــبــد
الــسالم عـارف هــو شـارع رئــيـسي
في حـي شـرق - لــوران  عـلى بــعـد
خـطــوات من شـارع ابــوقـيــر وفـيه
محـطة ترام مـظلوم و كـلية الـفنون

اجلميلة.

احملـافـظــة بـتـحـويـل كـافـة االجـراء
الـيــومـيــ الى عــقـود دائــمـ في
نفس الـدائرة وعـلى مدراء الـدوائر
ـعـنـيـة تـنـفـيـذ هـذا االجـراء بدون ا
اي تــعـقـيـدات او تـأخـيـر .وخـاطب
االمــانــة الـــعــامــة جملــلس الــوزراء
ـوافـقة عـلـى تـعـي او تـشـغـيل بـا
  7000مــحـاضـر ومــحـاضـرة مع
الـتـأكـيـد عـلى توفـيـر الـتـخـصيص
الي لهم من اجل تكليفهم للعمل ا
ـــركــز فـي مـــدارس احملــافـــظـــة بـــا
واالقضية والنـواحي  لسدالنقص
الكــات الــتــربــويــة احلــاصل في ا

وبكـافة االختـصاصات .ومن خالل
الــــتــــواصل مـع  رئـــيـس مـــجــــلس
الـوزراء ومع وزيـر الصـحـة ووزير
االعـــمــار واالســـكــان والــبـــلــديــات
واالشـغال الـعـامة  رئـيس الـلجـنة
ـوافـقـة عـلى تـخـصـيص حـصـلت ا
مـبـلغ مـلـيارين وسـبـعـمائـة مـلـيون
دينار عـراقي الجناز مشـروع بناية
ــاني بـــالــســرعــة ــســتــشـــفى اال ا
القـصوى  حلـاجة احملافـظة الـيها
وادخـاله اخلدمـة الـصحـيـة  حيث
ستشفى في سيساهم اجناز هذا ا
تـقـد اخلـدمـات الــطـبـيـة اجلـيـدة
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اصــــدر مــــحــــافظ الــــنــــجـف لـــؤي
الياسري قـرارات إصالحية جديدة
 تــخـص ابــنــاء احملــافــظــة وتــلــزم
رؤساء الدوائر كافـة بتقد أفضل
اخلدمـات وايضـاً الزامـهم وتقد
كـشـوفـاتــهم بـأسـرع وقـت  تـقـيـيم
ادائـــهم بـــأعـــمـــالـــهم لـــلـــنـــهــوض
ـوكــلـة لـهم  بـاألعـمــال اجلـديـدة ا
وقال بـيان أمس ان احملـافظ (الزام
جــــمـــــيع مـــــدراء دوائــــر الــــدولــــة
بـاحملــافـظـة بــتـقـد رؤيــا شـامـلـة
وواضـحــة  يـحـدد فــيـهــا بـرنـامج
عــمل رئـيس الـدائــرة واقـسـامـهـا 
وذلـك لـــتـــطــــويـــر االداء وضـــمـــان
قـدمة الـنهـوض بواقع اخلـدمـات ا
لـلـمـواطن وتـخــويـله الـصالحـيـات
الالزمة لتنفيـذ البرنامج  ليتنسى
ـــديــر الــدائــرة اخملــتـص تــنــفــيــذ
اصالحـــــات بــــصــــورة ســــريــــعــــة
وواضحة وملموسـة وبفترة زمنية
حتدد من قـبله عـلى ان يتـم تزويد
مـكــتب احملــافظ بــبـرنــامج اصالح
ـدة اقـصـاها 10 كـانون الـدائرة 
ـوعـد ـقــبل وبـخالف هـذا ا االول ا

تلكئ سيتم اعـفاء رئيس الدائـرة ا
فــوراً لـــعـــدم قـــدرته عـــلى الـــعـــمل

بصورة واضحة وجدية).
وتـخـصص قوة امـنـية من مـديـرية
باشر شرطة النجف وبالـتنسيق ا
ــثل مع شــرطـــة االثــار وبــرفــقــة 
ـثل مـديـريـة بـيـئـة دائـرة االثـار و
الــــنـــجف  لــــلـــقـــيــــام بـــاجلـــوالت
نع ستـمرة  التـفتيـشية الـيوميـة ا
كل مـن تــســـول له نـــفـــسه الـــعــبث
بــالـطـارات االثـريـة قـرب مـنـخـفض
بــحـر الــنـجف  مــهــمـا كــانت هـذه
اجلـهـة حـكـومـية ام اهـلـيـة واقـامة
الدعـوة القانـونيـة بشأن اخملـالف

فوراً .
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وتـشـكـيل جلـنــة تـدقـيـقـيـة لـغـرض
ـواد الـتي  شـراؤها من تـدقيق ا
قبل جلنة التوثيق والنشر مشروع
النجف عاصمة الثقافة 2012 من
(تــمــاثـيل  _مــخـطــوطـات _صـور
اثـريــة) وغـيـرهـا ومــطـابـقــتـهـا مع
مـــســـتـــنــــدات الـــشـــراء واالدخـــال
واالخـراج اخملـزني  عـلى ان تـقدم
اللـجنة التـدقيقـية تقريـرها بأسرع

وقت.
كـــمــا نــظـــمت الــقـــرارات (تــوجــيه
ــنـع جتــديــد مـــديــريـــة الــزراعـــة 
الـعـقـود الـزراعـية اجملـرفـة والـغـير
مــسـتــغــلـة فـي احملـافــظــة  والـتي
مــضى تــعــاقـدهــا  اكــثــر من ســنـة
وتـزويـدنـا بأرقـام ومـسـاحـات هذه
الـقـطع لـغـرض تـوحـيـدهـا واعالن
اســتـثــمــارهـا من خـالل الـشــركـات
الــزراعـيــة الــرصـيــنــة واخملـتــصـة
ـنــتـوج بــالــزراعـة  من اجـل دعم ا
احمللي وتوفير اكبر عدد من فرص
الــــعــــمل لــــلــــشــــبــــاب مـن ابــــنـــاء

احملافظة).
كـــمــا وجه احملـــافظ (كـــافــة دوائــر

ـتـطـورة البـنــاء الـنـجف الـكـرام وا
وسـيسـاهم في حتـقيق الـعـديد من
فـــرص الــعـــمل).واعـــلن الــقـــنــصل
الـكوري اجلـنـوبي في اربـيل جوي
كـــوانغ جـــ عن تـــقـــد مـــنـــحـــة
مقدارها  10مالي دوالر امريكي
حلـــــكـــــومـــــتـى بـــــغـــــداد واربـــــيل
كـمـســاعـدات انـسـانــيـة.  جـاء ذلك
خـالل لــقـــاء وزيــر الـــداخــلـــيــة في
حكومة اقليم كـردستان ريبر احمد
بــــكـــوانـغ جــــ لـــبــــحـث اوضـــاع
الــــــنــــــازحـــــــ والالجـــــــئــــــ في
االقـــلـــيم.وغـــرد ريـــبـــر احـــمـــد في

حـــســـابـه في مــــوقع تـــويــــتـــر انه
اجـــتـــمع مـع الـــقـــنـــصل الـــكـــوري
اجلـنـوبي العـام في اربـيل وتـطرق
اجلـانــبـان الى اوضــاع الـنــازحـ
والالجـــئـــ في االقـــلــيـم.واضــاف
احـمد ان الـقـنصل اعـلن عن تـقد
مـنــحـة مـقـدارهـا  10مالي دوالر
امـريـكي حلـكـومـتي بـغـداد واربـيل
كمساعدات انسانية.واشار الى ان
ـنحة (حكـومة االقـليم ثمـنت هذه ا
الكـوريـة اجلـنـوبـيـة) الفـتـا الـنـظر
الى انها (سـتسهم بتـغيير اوضاع

.( النازح والالجئ
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ـادة  340من وحتــرٍّ وفق أحــكــام ا
قــانـــون الــعــقــوبــات بــحق عــشــرة
مـــتــهـــمـــ تــعـــاقـــبـــوا عــلى إدارة
ــسـتــودع لـلــمـدة من عـام -2015 ا

.(2018
 «ËdŁ —b¼

وكـــشـــفت الـــبـــاحـــثـــة بـــالـــعـــلـــوم
االقـتـصـاديـة نـقـاء حـس عـلي عن
ان هــــدر الـــثـــروات الــــتي فـــجـــرت
االحـــتــجـــاج واالزمــة اقــتـــصــاديــة
دفـــعت نــحـــو رفض وضع بــائس 
فــارتــفـاع نــسب الــفـقــر والــبـطــالـة
ـشـاكل االجـتـمـاعـية دون وضـغط ا
اسـتـجـابـة من اجلـهـات احلـكـومـية
تخذة  والعراق وضعف احللول ا
ــتـلـك ثـاني لــيس دولــة فـقــيــرة و

اكـبـر احـتـيـاطي لـلـنـفط في الـعـالم
ورصــيــد لــلـــذهب الــرابع دولــيــا 
والـعـمـلـة تــتـجـاوز الف دوالر نـقـد
ـــصـــارف  ـــركـــزي وا بـــالـــبـــنك ا
فـــأســعـــار الـــنـــفط حتـــســنـت عــام
2019 وموازنة الدولة اقرت سعر
برميل النفط 56 دوالر والبيع منذ
أشـهـر 79 والـفــرق بـ الـسـعـرين
يذهب لـلمـصرف العـراقي للـتجارة
وشـراء الـذهب االحـتـيـاطي ويودع
ــزاد الـــبــاقي نــقــد  ويـــســتــخــدم 
الــعــمــلـة ويــســلك طــريق الــفــسـاد
ول شـخـصيـات وأحزاب ودوّل و
ــقــتــدرة  وسط انــعــدام الــرؤيــة ا
لـلـقيـام بتـنـميـة شـاملـة  وما زالت
الــبالد تــشــهــد لــســنــوات  تـمــكن
خاللـــهـــا شـــخـــصـــيـــات وســـاســة
مقتدرون بإنشاء البنى االرتاكازية
واسـتـغـلـوا االسـتـقـرار الـسـيـاسي
والــــثــــروات بــــالــــشـــــكل االمــــثل 
ـشـاريع الـسـكـانيـة والـتـخـطيط وا
واجلـســور الـعـمـالقـة الـتـي نـراهـا
اليوم من إنشـاءات مجلس االعمار
ـلكي  الذي وضع بنـهايـة العـهد ا
خــطط ســـنــوات ورسم ســيــاســيــة
ـواطن ال مـالـيــة مـثـالـيــة  وبـات ا
يـثق اطالقا بـاي خـطوات تـتخـذها
الـسلـطات التـشريـعيـة والتـنفـيذية
لضـعفهـا وعدم إمـكانيـة تنفـيذها 
والــتـشـريـعـات الـتي اقـرت مـوخـرا
غـيـر صـحـيــحـة  وال بـد من إلـغـاء
الـقـوانــ الـتي مـنــحت امـتـيـازات
ــيــــــــزانــيــة الـعــامـة اســتـنــزفت ا
وتـــشــكـل فــارق كــبـــيــر بـــالــرواتب
انـــعــكــست عــلـى فــقــدان الــعــدالــة
االجـتــمـاعــيـة  وولــدت طـبــقـات ال

عاناة الفقراء. تشعر 

- في بور سعيد شارع عبد السالم
ــيـة الــسـادات عـارف  وفــيه أكــاد
لــلـــعـــلــوم اإلداريـــة ومــســـتـــشــفى

التضامن.
- فـي بـــنـي ســـويـف شـــارع عــــبـــد
الــسالم عـارف شـارع رئــيـسي فـيه
مـن الــدوائـــر احلــكــومـــيــة مـــكــتب
تـــصـــديـــقــــات وزارة اخلـــارجـــيـــة
ـالــيـة ومــركـز الـعالج ـديــريـة ا وا

تطور. الطبيعي ا
ـــنــصـــــــــورة الــدقــهــلــيــة - في ا
شــــارع عـــبـــــــــــد الــــسالم عـــارف
شـــارع رئـــيـــسـي فـــيه اجلـــامـــعـــة
ـــــصــــريــــة الــــعـــــمــــالـــــــــــــيــــة وا

لالتصاالت.
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بغداد

منـذ مدة قـريبـة ونحن نـتسـاءل ماذا بـعد كل مـايحـصل هنـا في ساحة
التحرير وماذا سـتفعل احلكومة وما هـو قرارها وردها ? وهذا تساؤل
: مـاذا بـعـد ذلك? والى يـطـرحه حـتى مـن هم يـراقـبـون من بـعـيـد قائـلـ
ـثـابــرة شـجـاعـة مـتى?  وكــنـا جنـيب أن الــثـورة حـرة والــبـقـاء قــوة وا

والوصول في التواصل واالستقرار في االستمرار .
لـكن بـدأت بــوادر لـلــشـتـاء الــبـارد الـذي قــد ال يـثـلج قــلـوب من هم في
ـكن أن سـاحـة الــتـحـريــر لـكـنه طــقس قـاسي ســيـثـلج اجــسـادهم وال
يـشـعـرهم بالـصـيف وخـاصة مـع هطـول االمـطـار وهي ليـست كـامـطار
ـبـلل مـيـخـاف من الـصـيف " مـتـبـلل الـيـمـشـون" رغم انـهم قـالـوهـا  " ا

طر". ا
ـميت الـذي يـطلـقون ـواطن العـراقي الـيوم اليـخـاف من الرصـاص ا وا
يت فـي آن واحد وقد آن علـيه مفـردة "حي" فهـو ليس حي بل مـيت و
االوان أن تـكـون هـنـاك اسـتجـابـة وقـرار لـلـمصـائـر إن وجـدت ضـمـائر
وكفى برجال الساسة أن تـساير وتكابر وتسامـر وتسمسرعلى الناس
ـواطن يـنـتـظـر ويـنـتصـر عـلى االقل فـي هذا الـضـعـفـاء الـفـقـراء.. ألن ا
طـر احلي ألنه ومـثلـما ـمـيت أو ا الـوقت حتى وإن اصـابه الـرصاص ا
يـقول: " هـيج هـيج مـيت" ومن يدري لـعـله في السـاحـة يجـد احلـياة مع
طر وت مـع مأمنهـا ولعل وابل الـرصاص وا خطرهـا وفي بيتـه يجد ا
أهون عـلـيه من سمـاع وابل البـيانـات واللـقاءات والـوعود واآلمـال التي
تنهـال من األفواه والتسـد الرغبـات و القنـاعات فال "تطـعمهم من جوع

والتأمنهم من خوف".
ـقراطـية كذبـا كأنـها حـكومات ـاذا احلكـومات تـقول بأنـها د وال أعلم 
عـاطـفــيـة سـمــعت كالم نـزار" قل لـي ولـو كـذبــا كالمـا نـاعــمـا" وقـررت
ــقـراطــيـة" والــكل يــصـيح أين تــعـمــيـمه عــلى شــعـوبــهـا بــقـصــة " الـد
ـقراطـيـة والـبـعض منـا يـجـهل مـاهو مـعـنـاها ـقـراطـية.. نـريـد د الد
ويعتقد أنها أم العري من دونها لن يـولد وبها ينتشرالعري بدل الوعي
ـقراطـية ويـجـلس متـأمال يـنتـظـرثم بعـد جتـربة طـويـلة يـكـتشف أن الـد

وعي وليست عري.
ـأساوية " ال حـظت برجيـلها وال ولكن مـاذا سيسـتفيـد هنا فـي حالته ا
سك حرية الرأي خذت سيد علي" !!! فال توجد حرية وضاع على ا

وحرية العري.
ـراكـز االنـتــخـابـيـة والـصـور قـالـوا لـنــا انـتـخـبـوا مـرشــحـكم ووزعـوا ا
قـراطية احلل من الرسـمية والـشعارات الـفلسـفية وأكـدوا بأن لنـا الد
غيـرها وحل واعـتقـدنا أن لـنا حـرية االخـتيـار ولكن مع األسف اخـترنا
فالن ألنه شـيـعي من ذات الـطـائـفـة واخـتـرنـا فالن كـردي ألنه من ذات
االقـليم واخـترنـا فالن ألنه من ذات العـشـيرة واخـترنـا السـيد والـشيخ
ألنه سـيـقـتـلع الـكفـر والـفـقـر ولـكن بـقي الـفـقـر وجـاء بـالـكـفـر وأخـتـرنا
قـراطيـة لقـد قضـينا وأخـترنـا الى أن اختـارنا آخـرتنـا ولم نخـتر الـد
ا من فازت العنـصرية والطائفية فهي من حرضنا قراطية إ على الد

وحثنا على اختياراتنا .
ـقــراطـيـة ألن االســمـاء جـاهـزة وقـال رجل وقـتــهـا مـابــكم.. التـوجـد د
مكـتـمـلـة مرتـبـة من يـعـتـرف بإخـتـيـاركم هـذا لـقد اخـتـاروهـا اصـحاب
االخـتيـار وهم األسيـاد ليـسوا أبـناء أسـياد ولكـن السـلطة سـتعـوضهم

وجتعلهم كأبناء األسياد. 
وفـعـال هـذا مـا جـرى "شـكـال بـهـلـول" صـار وحتـقق وأصـبح لـلـمـرشح
قـراطـية الى ـان وقرار ولـلـمواطـن ساحـة وفـرار واليـوم تـذهب الـد بـر
ـقراطية فـاحلكومة جـامدة أمام الشـعب وكيف لها عن اجلحيم واي د

تـظـاهرون يـعـاندون سـلـطتـهـا وحكـمـها أن تـنـسـحب!  وا
الى هذه اللحظة ويصدرون ضجيجا بعض األحيان
مـحـاولـة مـنـهم أن يـلـفــتـوا إنـتـبـاه احلـكـومـة بـأنـنـا
مـازلــنـا هـنـا وأن هـذا احلـل أهـون من الـوحل أمـا
نـاقشة احلكـومة تنـظر وتـنتظـر.. تعقـد اجللـسات 

القرارات. 
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ــــدارس الــــتي حتـــــمل اسم امـــــا ا
الــرئـيس عــبـد الـسـالم عـارف فـهي

كثيرة ومنها:
- مــدرســة عـبــد الــسالم عـارف في

الفيوم.
- مـــدرســـة عــــبـــد الــــسالم عـــارف

االبتداية للبنات في دمياط.
- مـــدرســـة عــــبـــد الــــسالم عـــارف
االبــتــدائــيــة وريـاض االطــفــال في

االسكندرية.
- مـــدرســـة عــــبـــد الــــسالم عـــارف

االبتدائية في شبرا اخليمة
- مــدرســة الــشـهــيــد عــبــد الـسالم

عارف االبتدائية في كفر الزيات.

ــكـــتب وكــالــة حـــ كــنت مـــديــرا 
االنـبـاء الـعـراقــيـة في الـقـاهـرة من
1972 الـى 1976 الحــــــــــــــــظـت ان
واحـــــــــدا مـن اهم شـــــــــوارع وسط
الـقـاهـرة يحـمل اسم الـرئـيس عـبد

السالم عارف.
وقــال لـي اصــدقــاء مـــصــريــون ان
تـسمـية الـشارع بـاسم عبـد السالم
عارف كـان في عهـد الرئـيس جمال
عـبـد الــنـاصــر دلـيال عـلـى الـعالقـة
الــتي كـانـت تـربـطـه به حلـ وفـاة
عـــارف في حـــادث الـــطـــائـــرة عــام

.1966
لم اســــتـــغــــرب الن الـــعالقــــة بـــ
الــرئـيس عــارف  والـرئــيس جـمـال
عبـد النـاصر الـذي توفي قـبل فترة
عـمـلي فـي القـاهـرة  كـانت بـالـفـعل

وطيدة.
ـقابـل يوجـد شـارع واحـد باسم بـا
شـــارع جــمــال عـــبــد الـــنــاصــر في

بـغــداد - الـصـاحلـيـة  –الـكـرخ وال
اعــرف ان كــانت هــنــاك مـدارس او
شــوارع بــاسـم عــبــد الــنــاصــر في

العراق
·—UŽ Âö « b³Ž …bOHŠ l  

قــبل ايـام فـي اتـصــال مع حــفــيـدة
الرئيس عبد السالم عارف السيدة
رشــا غـنــيم وهـي ابـنــة الــدكــتـورة
رجـاء عـبد الـسالم عـارف  مـصـرية
االب و مقيمة فى الـقاهرة متزوجة

من مصري سالتها:
 "هـل بـــقي الــــشـــارع بــــاسم جـــدك
الـرئــيس عــبــد الـسـالم عـارف رغم
الـتـغـيـيـرات فـي قـمـة الـسـلـطـة في

مصر بعد عبد الناصر."
فــوجـئت بـجــواب الـسـيـدة رشـا اذ
قالت ان في معظم محافظات مصر
االن شوارع حتمل اسمه بل االكثر
من ذلـك ان هــــنــــاك الــــعـــــديــــد من
ـدارس في عــمـوم مــصـر ســمـيت شوارع ومدارس حتمل عبد السالم عارف في القاهرةا

محمود مال طالل

(مدرسة عبد السالم عارف).
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ومـن خـالل الـــــبــــــحـث في غــــــوغل
وجـدت فــعال الـعـديـد من الـشـوارع
دارس باسم عـبد السالم عارف وا
واكـتـشـفت حـقـيـقـة انه اليـوجد من
بـ الرؤسـاء العـراقيـ السـابق
والالحــــقــــ  من تــــوجـــد في دول
اخــرى شـــوارع ومــدارس بـــاســمه

مثل الرئيس عبد السالم عارف.
ـا ارسلته لـي حفيدة اذج  هذه 
الرئيس وما عثرت عليه في كوكل:
في الــقــاهــرة شــارع عــبــد الــسالم
عـــارف وسط الـــقـــاهـــرة يــبـــدأ من
ميدان التحرير ويتقاطع مع شارع

رشدي  اسعد ا

لؤي الياسري

بغداد
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من عاش مراحل العمل السياسي في الـعراق آبان فترات اخلمسينات
والستينات خاصة وما بعدها  يتـذكر طبيعة العالقات غير السوية ب
جـمـيع االحزاب الـسـيـاسيـة الـوطنـيـة وما تـخـللـهـا من صراعـات دمـوية
وتصـفـيـات ادت الى ضـيـاع فـرص كبـيـرة لـوطـنـنـا وشعـبـنـا وانـحـسار

ختلف اجتاهاتها. تدريجي لهذه التيارات 
ـبالـغة والتـضخيم اذا لذا النـعتـقد ان هنـالك من يستـطيع ان يـتهمـنا با
مـا اعـتـرفـنا بـان جـيل الـبـوبـجي والتـك تك علـمـنـا اسـمى مـعاني احلب
لـــلــوطن ولـالمــة مــتـــجــاوزا بــوعـي ودرايــة جــمـــيع الــطـــروحــات ســواء
ــاركــسـيــة او الــقـومــيــة  اوالــديـنــيــة ومـا تــخــلل ورافق ظــهــورهـا من ا
منـاقشات حـادة لم تخل من الـعنف وثـقافـة استالب حق االختالف في

الرأي . 
ختـلف انتمـائاتنـا سابقـا نتظـاهرونقـدم التضـحيات غيـر اننا في كنـا 
ا نؤمن به من فـكرولم يتورع كل حزب من نفس الوقت كنـا متعصـب 
لـعن االخـر واتـهـامه بالـعـمـالة  مـا جـعـلـنا نـعـيش خـيبـات وانـكـسارات
انتهت بـاحتالل العـراق بالصـورة التي عشنـاها وما اعـقبهـا من تغييب
لـلـقيم الـوطـنيـة ومحـاولـة ترسـيخ الـطائـفيـة بـ ابنـاء شعـبـنا الـذي كان
يـعـيش على قـيم االخـاء بل يـقدسـهـا ويفـتـخر بـهـا .. ومرت سـنـوات ما
بعـد االحـتالل الـعـجـاف وجـاء مـعـهـا اسـوأ مـفـاهـيم الـعـمل الـسيـاسي
واكـثـرهـا خـطرا عـنـدمـا تـمسك (فـرسـانـهـا اجلدد) بـاحملـاصـصـة التي
ر دني بـول بـر بـشـرت بهـا االدارة االمـيـركيـة ونـفـذها بـدقـة احلاكـم ا

سيء الصيت ..
سـنوات قـهر وخـوف وهلع من اجملـهـول حيث الوجـود للـقانـون وسادت
مـظـاهـر الــقـتل من داعش االرهــابـيـة او من مــجـامـيع طـائــفـيـة .. وكـاد
الـيـأس ان يـصـيب الـغـالـبـيـة وهم يـرون احالمــــــهم بـعـيش كـر تقـتل
يـومـياو آفـة الفـسـاد السـياسـي كاالرضـة تنـخـر جسـد العـراق تـغذيـها
احزاب وتـيارات اسـتحـوذت على كل شيء وخـربت وافسـدت وانتـهكت
ـقــراطـيــة مـزيـفــة راح ضـحــيـتــهـا الـوطن احلـقــوق واجـرمت  بــاسم د

واطن..  وا
وبـدأ الشعب يـتذمـر ويسـتنـكر ويتـملـمل ويتـظاهـر في هذه احملـافظة او
تلك وفي كل مرة كانت اسالـيب االلتفاف جتهض هـذه التظاهرات تارة
بـالــقـمع واخـرى بـالـتـرغــيب وشـراء الـذ ..الى ان جـاء تـشـرين االول
ليحمل بشارة عهد جديد من خالل شباب كان استعادة الوطن غايتهم
وفي مـقـدمـة اهـدافـهـم ..لم يـطـالـبـوا بـتــعـيـ وال خـدمـات وال سـكن بل
بـعـراق نـظـيـف من اهل الـفـ !!  مــاذا عـسـانـا ان نــقـول او نـكـتب عن
شباب مـا زالوا ثابتـ صامدين مـتحدين القـمع وااالساليب الـرخيصة
في خــطف الــنــاشــطــ وقــتــلـهـم  بل انــهم بــصــبــرهم  كــشـفــوا زيف
شعارات دول ومـنظمـات تدعي حمـاية حقـوق االنسان فـاكتفت بـبيانات

غيبي من الناشط ..  خجولة التتناسب وعدد الشهداء وا
نكررها للمـرة االلف انتم جيل بال عقد فانتم االفـضل وعنوان مستقبل

وطن يصبر شعبه لكنه يأبى الضيم والقهرويتجاوز كل احملن .. 
حتيـة لكم يـاشباب الـعراق وانـتم في ساحـات العز
في بــــغـــداد ومــــيـــســــــــــان وذي قــــار وكـــربالء
والـنجف والـديوانـيـة والسـمـاوة وبابل جتـسدون

اسمى معاني الوطنية ..
 فقد اعــــــد لـكل عراقي مخلص االمل ورحم
الله الـشـهداء وحـــــــمى العـراق وحفـظكم يـاقرة

الع .
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