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تظـاهرين في سـاحة اخلالني بـبغـداد لن يعجل قتـل ا
في نهاية االحتجـاجات بالرغم من انّ الرصاص قادر

على التغلب على الصدور العارية أحياناً .
ــتــوهــمـ الــذين  جنــد كل يــوم في ازديــاد  هــؤالء ا
يـطلـقون الـرصاص مـتخـف وراء االقـنعة أو وجـوههم
مـكـشـوفـة . قـد يـتم سـد ثـغـرة اخلالني لـتـنـفـتح ثـغـرة

اخرى في مكان آخر. 
ـسـألـة الـتي البـد من عالجـهـا  وال أرى لـهـا عالجـاً ا
في الــواجـهـات الــرسـمـيـة هـي جتـسـيـر الــفـجـوة بـ
ا واطن والـسلطـة. العمـلية في غـاية الصـعوبة  ور ا

كانت في بعض االحيان مستحيلة التحقيق .
 واالزمـة برمتـها ال حل نـهائيـاً لهـا ألنهـا لم تكن على
جـدول أعــمـال أي بـرنـامـج سـيـاسي في الــعـراق مـنـذ
سـتحيل أيضاً  سـتغرب وا ستة عـشر عاماً  ومن ا
أن يـأتي من يـقول أنّه يـريـد أن يحـقق ذلك عـبر حـزمة

اجنازات أو مبادرة جمع الكفاءات أو سوى ذلك . 
لقد قامت بنية الـعمل السياسي ومن ثم احلكومي في
الـعـراق علـى وفق آليـة عـمل الـبـقـالـ الـصـغـار الذين
ليس لهم رؤية أبـعد من الدخل اليومي الـذي يجمعونه
بــصـنـدوق صـغــيـر ومن ثم يـنــفـقـونه لـيــنـتـظـروا دخالً
جديداً في اليوم التالي في حال كان هناك ب ايديهم

عمل .
بـلـد ال حتكـمه رؤية لـلمـستـقـبل  اليزال يـعيش عـهوداً
ـدنيـة في الـدول احلديـثة  ا قـبل تـكوين الـسـلطـات ا
حـيث ال يـسـتـحي أكـبر أو أصـغـر مـسـؤول من الكالم
ـتـظـاهـرين ـبـطن عن مـلـيـشـيـات تـقـتل ا الـصـريح أو ا
وتعـتـقلـهم وتـعذبـهم في مـحاولـة لـتبـرئـة نفـسه  وكأن
الـبـلـد من دون حـكـومـة  وهـو كـذلك في نـظـر اثـنـ 

تظاهرين معاً . ليشيات وا ا
الـوضـع في الـعـراق مــضـطــرب وشـاذ  لـيـس بـسـبب
ا ألن وجود تـظـاهـرات تـشـعل بـغـداد واجلـنـوب  وإ
الواجهـات السياسيـة ال تعترف بالـعودة خطوة واحدة
لـلوراء  وترى ان الـعمـلية الـسياسـية الـقذرة يجب ان

تُسفك الدماء في سبيلها . 
كل ما يقال عن حزم اصالحات هـو اجراءات ترقيعية
ال تدوم ابـداً  ومـحـاولـة عاجـلـة ومـرجتـفة لـعـبـور هذا
ـقـبــلـة  بـعـد ـضـائـق ا ــفـاجئ غـيــر انّ ا ــضـيق  ا ا
ـهم  ستكون أكـثر خطورة الفشل في هـذا االختبار ا

 لو يعقلون.

(1)
 مَنْ ركب التُكتُك 

. فهو آمنْ
 (2)

َ ثقبَ البرابرة رأسه ح
ومألوا فمه بالدخان

ظلَّتْ عربة التُكتُك بجواره
حتى استشهدت معهُ بالنيران.

(3)
ال تظنوا في مهاجرنا البعيدة

ال نراكم
نحنُ معكم ..

هناك عند ضفة النهر
وعلى اجلسر

طعم التركي وفوق ا
نشدُّ من أزركم

سح الدموع عن وجوهكم و
ونبلسم جراحكم بقصائد من رماد

ونذرف دمعاً أكثر منكم
حتى يضيء دمنا معكم.

(4)
وأنت تضع رأسك
على وسادة الريش
يا رئيس الوزراء

تذكَّر أنَّ هناك متظاهرين 
يتوسَّدونَ الرصيف
ويذرفونَ الدمع

ويختنقون بغازات مريبة
في ساحات التظاهر.

(5)
هؤالء الفتيان

وجدوا أنفسهم مثل يتيم األم
ليس أمامهم سوى الدفاع
عن حياتهم بضراوة

أمام وحشية وظلم زوجة األب
والتي هي احلكومة.

(6)
في ثورة تشرين
صار نهر ثالث
في وطني

تظاهرين. من دمع ا
(7)
التكتك

ال تنقل اجلرحى فقط
. إنَّما تزفُّ الشهداء أيضاً

(8)
من جراح الشهداء
ال يجري دم

إنَّما دموع األمَّهات.
(9)

كلُّ شهيدٍ في ثورة تشرين
أشعلَ قنديالً
طعم التركي في ا

وفي ساحة التحرير.
(10)

أوَّل متظاهرٍ
طعم التركي اعتصمَ في ا

حِصْن الثائرين
… كانَ اسمهُ

و
ط
ن

(11)
عامل البناء

دخل إلى منزلهِ متعبًا عند الغروب
لم يجد أحداً من أفراد عائلتهِ

فدبَّ في قلبهِ القلق
وح أرادَ مهاتفة زوجته
وجد رسالة منها تقول:

ننتظرك في ساحة التحرير.
(12)

هناك تضحيات وفجائع
ال مفرَّ منها يا وطني.

(13)
ُختطفة لو كانت ا
هي ابنتك

هداوي وليستْ صبا ا
ماذا كنتَ ستفعل يارئيس الوزراء?

(14)
لقدْ ذرفنا الكثير من الدمع

وجاءَ الدور 
نطقة اخلضراء على ا

. لتسكب الدموع أضعافاً
(15)
إلهي..

أما تكفي هذه القراب
حتى تنتصرُ ثورة تشرين?

(16)
َ أخبروها ح
أنَّ روح ولدها
صارتْ نورساً

طعم التركي يرفرفُ فوق ا
كتبتْ على الفتة

أنا في مكانك ياولدي
ورفعتها في ساحة التحرير.
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أكـد بـاحــثـون تـطــويـر دواء قـد
يشكل نهاية للعالج الكيميائي
فــــــــبــــــــعـــــــــد جتــــــــربــــــــة دواء
الـ(ايـــبــروتـــيــنـــيب) عــلى 391
مــريـضــاً بــعالج ســرطــان الـدم
(اللـوكيمـيا) وجد الـباحثون أن
ـــرضى قـــدرة الـــدواء أعـــطـى ا
و نـوع سرطان على مـكافحـة 
دمـوي مـعـروف بـاسم (سـرطـان
زمن) بـنسبة الدم الـليمفـاوي ا
ئة وهو جناح تصل إلى  90با
ئة من الذين أعلى بنـسبة  8با
يـتـنـاولـون الـعالج الـكـيـمـيائي.
وعـالوة عــلى ذلـك فــإن الــدواء
أقل اجــــتــــيــــاحـــــاً من الــــعالج
اإلشعاعي التقليدي كما يعتبر
بديالً ناجحاً للمرضى الذين لم
تعد تستـجب أجسادهم للعالج
الـكيـمـيـائي وطـبـقـاً لـلـتـجـربة
فـإن أربــعـاً من كل عـشـر حـاالت
قــد جنـحــوا في دخـول مــرحـلـة
الـــتــعــافـي خالل عــام مـــقــارنــة
بـــــأربع مـن كل مـــــئــــة مـــــريض
يتـعالج بالـكيميـائي. وقال كون
تـام طـبـيب الـسـرطـان في مـركز
بـيـتـر مـاكلـوم لـعالج الـسـرطان
في مـــلــبــورن بــأســتــرالــيــا: إن
جنـــاح دواء اإليـــبـــروتـــيـــنـــيب
سيغني عن الـلجوء إلى العالج
رضـى اللـوكـيـمـيا الـكـيـمـيـائي 
ــرضى تــمــامــاً ويــضــيف أن ا

اخلــاضــعــ لــتــجــربــة الــدواء
يـسـتـجـيـبـون أسـرع لـلدواء عن
الـعالج الـكــيـمـيــائي مع ظـهـور
أعــراض جـانـبــيـة أقل اجلـديـر
ـشجع في األمر هو بالذكر أن ا
وجـــود أمل جـــديــد لـــلـــمــرضى
الــذين ال تـسـتــجـيب أجـسـادهم
للعالج الكيميائي. وتعتمد آلية
عـمل الـدواء عـلى إيـقـاف إنـز

مــعــ فـي الــدم الــذي يــحــارب
ـو اخلاليـا الـسـرطـانـيـة وما
وافـقة زال الـدواء في انتـظـار ا
ــتــحــدة. عــلــيه في الــواليــات ا
واكــتــشـف الــعــلـــمــاء طـــريــقــة
مـحــتـمـلــة لـتـجــنّب جتـلط الـدم
الـــذي قــــد يـــتـــســـبب في أزمـــة
قـلـبيـة ويعـتـقد هـؤالء الـعلـماء
أن هـذا االكـتــشـاف قـد يــسـاعـد

عـلى تـطـوير الـوسـائل الـكفـيـلة
بــتـــجـــنّب األزمــات الـــقـــلــبـــيــة
ومـعـاجلـتـهــا. وطـريـقـة الـعالج
كـتشـفة هي عبـارة عن عمـلية ا
إزاحــة بـــروتــ الـــبي كي سي
ألـفـا  PKC alphaمن اخلاليـا
اخملـتــصـة وتــدعى الــرقـيــقـات
الــتـي تــؤدي دوراً حـاســمــاً في
تكـون اجللطـات. وتكمن أهـمية

هذه اجللطات بصفة أساسية
في كونـها حتـدّ من تسـرب الدم
من اجلسم عـبر جرح بـيد أنها
قـد تـصــيـر خـطـراً يــهـدد حـيـاة
الـفرد أو صـحتـه إذا ما تـكونت
في الشراي الـتي تغذي القلب
بــالـــدم مــتـــســبـــبـــةً في أزمــات

قلبيـة.
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مـنزل بـيـنمـا عثـر على خـمـسة اشـخاص كـانوا في
ـتـحـدث بـاسم ـفـقـودين. وقـال غـريغ آالن ا عـداد ا
نـاطق الريـفيـة لواليـة نيـوساوث رجـال اإلطفـاء في ا
ويـلـز إنّ الـسـلـطـات ال تسـتـبـعـد اخـتـفـاء أشـخاص
ـكن التـنبؤ آخـرين بسـبب طبـيعة احلـرائق التي ال 

بها.
ويـنـتـظر أن يـشـهـد مـنـتصف األسـبـوع ارتـفـاعا في
درجــات احلــرارة وانـخــفــاضـا فـي نـسب الــرطــوبـة
ورياحاً قوية ما من شأنه زيادة حدة احلرائق التي
تـصعب الـسيـطرة عـليـها في غـضون سـاعات وفق
الـسلطات. وحـذرت فرق اإلطفاء في نـيوساوث ويلز
في بــيـان من أنّه (في ظل هـذه الــظـروف سـتـتـمـدد

احلرائق سريعاً وتهدد حياة السكان). 
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{ أســتــرالــيــا - (أ ف ب): تــواجه مــديــنــة ســدني
االسـتــرالـيـة تـهـديـدا من (كــارثـة) بـسـبب احلـرائق
بـحــسب مـا أفـادت الـسـلـطــات االحـد فـيـمـا يـكـثف
رجــال اإلطــفـاء فـي شـرق اســتــرالـيــا اســتــعـدادهم
ــواجـهــة تـدهــور األوضـاع بــعـد أن دمــرت حـرائق
الـغابـات مجـتمـعات بـأكمـلهـا وأسفرت عـن مقتل 3
أشـخاص. واألحد كانت ال تزال أكثر من مئة بؤرة
مـشــتـعـلـة في واليــات نـيـوسـاوث ويـلــز وكـويـنـزالنـد
(شــمــال-شــرق)  وكــان بــعــضــهــا ال يــزال خـارج
ـقبـلة يـتـوقع تمـدد النـيران الـسيـطـرة. وفي االيام ا
في الــواليــتـــ بــســبب األحــوال اجلــويــة. وتــشــمل
اخملـاطـر مـحـيط سـيـدني وواليـة استـرالـيـا-الـغـربـية

(غرب). 
ومـنـذ اجلمـعـة قتل  3اشـخـاص واحتـرق نـحو 150
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ــمـثـل األمــريـكـي روبـرت تــوفى ا
نــــوريس الــــوجه الــــذي أصــــبح
مــشــهــوراً ألنه كــان أول صــورة
لراعي الـبـقـر الـوسـيم الذي روّج
دة لعالمة السجـائر (مارلبورو) 
 12عامـاً في الـثالث من الـشـهر
اجلاري عن عمـر يناهز  90عاماً
نزله في واليـة كولورادو وذلك

حسبما أُعلن السبت.
وانـتـشـرت صـورة نـوريس الـتي
يـرتــدي فـيـهــا قـبــعـته وهــو يـقـوم
بإشعال سـيجارة بـطريقـة هائلة
عـــــلى الـــــلـــــوحـــــات اإلعـالنـــــيــــة
وصــفــحـات اجملـالت والــتــلــفـاز
ولكـن ما ال يـعـرفه الـكـثـيـرون هو
أنه لم يـــدخن مـــطــلـــقــاً مـــثل من
كانوا معه في احلـمالت الدعائية

وتوفيوا بسبب السرطان.

إيــفـــانــكـــا زارت حــقـــول الــزيـــتــون
واطـلـعت عـلى سـيـر عـمـلـيـة (تمـلـيك
األراضي اجلـمـاعـيـة لـلـنـسـاء) الـتي
تــشــرف عــلــيــهــا مــؤســســة (حتــدي
األلـفـيــة) األمـريـكـيـة والــتـقت هـنـاك

زارعات.   جموعة من ا
و كانت  ايفـانكا قـد خطفت األضواء
ــلك خـالل مــأدبــة عـــشــاء أقــامـــهــا ا
مـحـمـد الـسادس عـلـى شـرفـهـا بـعد
ـــغـــربي ظـــهـــورهـــا بـــالـــقـــفـــطـــان ا
الـتـقـلـيـدي مـا أثـار إعـجـاب عدد من
ـغـاربـة..  وحضـر مـأدبة ـتـابـع ا ا
ـغـربي الـعـشـاء مـسـتـشـار الـعـاهل ا
أنـــدري أزوالي وعــــدد من أعـــضـــاء

احلكومة.
ـغـرب من يـذكـر أن إيـفـانــكـا تـزور ا
ــــرأة أجل الــــتــــرويج لـ(مــــبــــادرة ا
ـيـة لـلـتـنـمـيـة واالزدهـار) التي العـا
أطـلـقـتـهـا اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة في
اضي بـهـدف مسـاعدة 50 فـبرايـر ا
ملـيون امرأة في الـدول النامـية على
تــعــزيـز دورهن فـي االقـتــصـاد خالل

قبلة. السنوات الست ا
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ظـهــرت إيـفــانـكــا تـرامب في مــقـطع
فــــيــــديـــــو  نــــشــــره عــــلى مــــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي وهي تـرقص
وتــصــفق عــلى إيــقــاعــات شــعــبــيــة
سـؤول مـغربـية ومـعـها عـدد من ا
ـغــاربـة وذلك خالل األمـريــكـيــ وا
اسـتـقـبـالهـا في إقـلـيم سـيـدي قاسم.
وظهـرت سـيـدة مـغـربـيـة في مـنـطـقة
ريفية بضواحي مدينة سيدي قاسم
تـــقـــبل يـــد إيـــفــانـــكـــا تـــرامب خالل
غربـية وأخريات استقـبال السـيدة ا
ـسـتـشـارة تـرامـب وابـنـته بـحـفـاوة
ومـودة أصيـلـت بـاعـتبـارها عالوة
على مكانتهـا ضيفة قدمت لزيارتهم
ومـساعـدتهم. االسـتقـبال والتـرحيب
بتقبيل األيدي هو تقليد متأصل في
ناطق العـربية وخاصة العديـد من ا
الـريـفـيـة بـ الـنـسـاء والـرجـال على
حد سواء إال أنه يقتضي أن يسارع
الــضــيف إلى ســحب يــده تــواضــعـا
وتـعــفـفــا ومـثل هــذا األمـر بــالـطـبع
جتـــهــله ابـــنــة الــرئــيـس األمــريــكي.
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أقامت جمعية النساء العراقيات
في مدينة دنهاج (الهاي) مساء
امس االول االحد أمسية
تضامنية مع احتجاجات
الشباب في ساحة
التحريرتضمنت قراءة سورة
الفاحتة على شهداء العراق ثم
عرض لرسومات االطفال
محورها حب العراق فضال على
عرض فيلم عن مالحم
التظاهرات مع قراءة قصائد
مساندة للمحتج من قبل
الشاعرة بلقيس حسن ثم قدم
الفنان ستار الساعدي ومحمد
البيك وسعد عزيز عدد من
القصائد واالغاني الوطنية.


