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واجـهة تلـوث اجلو والعواصف الكـمامة قطـعة قمـاش قطنـية تستـخدم 
الـتـرابيـة  السـيمـا األشـخاص الـذين يـــــعانـون صـعوبـات تـنفـسـية أو

الربو. 
ـنع زفير األشـخاص يوجّه سـتشـفيات والـعيادات  كمـا تستـخدم في ا
ـريض. ولـلـكــمـامـات وجـهـان ولـونـان: أزرق و أبـيض  مــبـاشـرة إلى ا

ولكل منهما وظيفته. 
ـعـديـة أو تـنـاقل فــاجلـانب األبـيض مـخـصص لـلـوقــايـة من األمـراض ا
رضى. فـيكـون اجلانب األزرق أو األخـضر يـكـروبات الـتي تصـيب ا ا

ناحية الهواء. 
وأما عـندمـا يكـون اجلانب األبـيض للـخارج فـتسـتخـدم في حالـة الغاز

والتراب. 
ـسيـلـة لـلدمـوع الـتي تـطلـقـاها ـواجـهـة القـنـابل ا تسـتـخـدم الكـمـامات 
الــقـوات األمــنــيـة  فــتــســبب احلـرقــة وانــهـمــار الــدمـوع  وضــيق في

التنفس. 
تظاهرين فصار ارتداء الكـمامات الطبيـة أمراً عادياً تراه عـلى وجوه ا
في بغداد واحملـافظات. ورغم ارتـدائها لـكن حدثـــــــت إصابـات كثيرة
ـسـتـشـفـيات ـا اسـتـدعى اسـعافـهم أو نـقـلـهم إلى ا بـ احملـتـجـ  

للعالج. 
ـسـيـلـة لـلـدموع  وقد تـأثـر بـعـضـــــهم بـاصـابات مـبـاشـرة بـالـقـنابل ا
فـــفــارقـــوا احلــيــاة بـــعــد أيــام مـن إصــابــتـه. في حــ غـــادر أكــثــرهم

ستشفيات.  ا
أصبحت الكمامة رمزاً لالحتـجاج والتضامن مع التظاهرات. إذ حدث
أن قـام الـرياضي الـعـراقي صفـاء هـادي بـارتداء الـكـمامـة إعالنـاً على
تــضــامـــنه مع احلــركــة االحــتــجــاجـــيــة وإشــارة إلى مــا يــتــعــرض له

تظاهرون في العراق.  ا
ـنـتخب الـعـراقي مع نـظيـره اإليـراني ضمن وذلك بـعـد انتـهـاء مبـاراة ا
الــتــصــفـــيــات اآلســيـــويــة  وذلك في 15 تــشـــرين الــثــاني 2019 في
نتخب العاصمة األردنية عمان . وكـان االحتاد اآلسيوي حذّر العبي ا
العـراقي من ارتداء كـمامـات باعـتبـار أن هذا األمـر سيـاسي وال يجوز

اقحامه في الرياضة. 
 w «dF « rKF «

ومن معالم االنتفاضة االعتزاز بالـعلم العراقي الذي يوحد العراقي 
ـطعم الـتركي واتـخاذه رمـزاً دون غيـرها يـرفع في الـتظـاهرات وعـلى ا

وكراج السنك وفي ساحة التحرير. 
هــذا الـــرمــز دون غــيـــره يــبــعـــد نــقــاط اخلالف واالخـــتالف  ويــوحّــد
ـتـظـاهـرين ويـذكّـرهم بـأنهـم كلـهم مـواطـنـون عـراقـيـون ال اختالف وال ا

تمييز بينهم. 
ـطـالب ـا خـرجـوا لـلـمـــــطـالـبــة بـإصالح الـبالد وحتـــــقـيق ا وانـهم ا

احلقة. 
ـتــظــــــاهـرين يــرتـدون الـعـلم ـشـاهــد الـرائـعـة أن جتــد بـعض ا ومن ا
الـعـراقي ويــلـفـون بــهم أجـسـادهم نــسـاءً ورجـاالً بل وحــتى األطـفـال

أيضاً. 
ـتظـاهرين  كـما يـجري حـمل أعالم عراقـية مـختـلفـة األحجـام بأيدي ا
يـصل طـول بـعـضـهـا إلى نـحو 20 مـتـراً يـسـيـرون فـيـهـا في الـشوارع

والساحات. 
ويُــحـمل الـعـلم الــعـراقي في مـراسم تـشــيـيع الـشـهـداء 

ويُلف به تابوت الشهيد. 
كـــــــــمـــا يـــوضـع أمـــــــام ســــــرادق الـــعـــــــزاء 
. ويُـرفع الـعـــــلـم العـراقي ـعـتـصـــــمـ وخــــيم ا
فـــــوق الـتـكــــــتك  ويُـلـــــصق عـلى جـانــــــبه أو

خلــــفه.

 شاه محمود قرشي

bOFB² « iHš b¹dð Ê«d¹≈ Ê≈ ‰uI¹ w½U² U³ « WOł—U)« d¹“Ë

{ واشــنـــطن (أ ف ب) - أعـــلــنت
ـتـحـدة اجلـمـعـة فـرض الـواليـات ا
عــقـــوبــات عــلى مـــســؤول إيــراني
رفـيع ولـكـنّهـا اعـتـبـرت في الوقت
نفسه أنّ طهران تبدو مستمرة في
الـعـمل لـصـالح خـفض الـتـصـعـيـد
الــعــســكـــري بــ الــبـــلــدين.وقــال
ـــبــــعـــوث األمـــيـــركي إلى إيـــران ا
براين هـوك خالل مؤتـمر صـحافي
إنّ عقوبات ستفرض على اجلنرال
ــتـــهم بــقــمع حــسـن شــافــاربــور ا
تـظــاهـرات مــاهـشــهـر في تــشـرين
الثاني/نـوفمبر بـشكل دموي.وقال
بــراين هــوك إنّ حـسـن شـافــاربـور
"أشرف على قتل 148 إيرانيا عزل

في مقاطعة ماهشهر".
تحدة تلقت وأضاف أنّ الواليات ا
88 ألف رســالـة بـعـدمـا طـلـبت إلى
الشعب اإليـراني أن يشارك اإلدارة
األمـيــركــيـة فــيـديــوات وصـورا أو
شـهـادات حول الـقـمع.وأعـلن هوك
"سـنـسـتـمـر فـي حتـمـيل مـسـؤولي
ـسؤولـيـة عن انـتـهـاكات الـنـظـام ا
حـــقــوق اإلنـــســـان".وتـــمـــنـع هــذه
الـــــعــــقــــوبــــات بـــــشــــكل خــــاص
شـــــافــــاربـــــور مـن الــــدخـــــول إلى
ـــتـــحــدة في خـــطــوة الـــواليــات ا
رمـــــزيــــة فـي ظل إدارة الـــــرئــــيس
دونــــالــــد تـــرامـب الـــتـي ســـبق أن
شـددت الــقـيـود عــلى الـتــأشـيـرات
ـمنـوحة لإليـرانـي والـتي كانت ا
ــبــعــوث صــارمــة بــاألصل.وأكــد ا
األميركي براين هوك خفض إيران
ــســتـوى الــتـصــعــيـد الــعـســكـري
بـــعــــدمـــا وصل إلـى أوجه بـــدايـــة
الشـهر احلالي بـعد مقـتل اجلنرال
قاسم سـليـماني في غـارة أميـركية
في بــــغــــداد.وقــــال "يـــبــــدو أنّــــهم
تــراجـعـوا". واضـاف "ولـكن لـديـنـا
خـلـيط مـن الـضـغـوط االقـتـصـادية
الـــقــــصـــوى ومـن الـــردع بــــفـــضل
التهـديد اجلدي الـذي تمثـله قوتنا

العسكرية في حال مهاجمتها".
وأعـــــــرب وزيــــــر اخلـــــــارجـــــــيــــــة
الـبـاكـسـتاني شـاه مـحـمـود قرشي
الــذي زار واشــنــطن وطــهــران في
أسـبــوع عن ثـقـته امس بـأن ايـران
تـــــــــــــــســـــــــــــــعــى الـى خـــــــــــــــفـض
التـوتـرات.وناقش قـرشي مسـألتي
ايـــــران وعــــمـــــلــــيـــــة الـــــسالم في
أفـغـانـسـتـان مع نـظـيـره األمـيـركي
مـايك بـومـبـيـو في واشـنـطـن بـعد
خــمــســة أيـام عــلـى اجـتــمــاعه مع
روحاني.وبـينـما أحـجم قرشي عن
االفصـاح ان كـان ينـقل أي رسائل
قـــال إنه يــفـــهم أن اإليـــرانــيــ "ال
يـريـدون تـصـعـيـد األمـور".واضاف
للـصحـافيـ في واشنـطن "انهم ال
يريدون احلرب وال يـريدون مزيدا
من سفك الدمـاء".واقدمت الواليات
تحدة في 3 كانون الثاني/يناير ا
عـلى قـتل اجلـنـرال االيـراني قـاسم
سـلـيـمـاني قـائـد فـيـلق الـقـدس في
احلـرس الـثوري في غـارة بـطـائرة
مسيـرة خالل زيارته بغداد. وردت
إيـران بـهـجـمــات صـاروخـيـة عـلى
القوات األمـيركيـة في العراق لكن

قــرشي وتــمـاشــيــا مع الــعــديـد من
ـراقـبـ يـعـتـقـد أن االنـتـقـام نـفـذ ا
بـطـريـقـة تـهـدف لـتـقـليـل اخلـسـائر
الـــبــــشــــريـــة إلـى أدنى حــــد.وقـــال
قــرشي الــذي تــربط بالده عـالقـات
قـويــة مع الـسـعــوديـة إن الــقـيـادة
اإليـــرانـــيــــة أبـــدت اســـتـــعـــدادهـــا
لـتـخـفـيف الـتـوتـرات مع جـيـرانـهـا
العـرب.وقال إن اإليرانـي "سـلطوا
الضوء عـلى القضـايا واالختالفات
الـتي كــانت لـديــهم مع دول مــهـمـة
ـنـطـقـة". وتـابع قـرشي أخـرى فـي ا
"قــــالــــوا إنـــــهم عــــلى اســــتــــعــــداد
لـلـمشـاركـة عـلى أي مسـتـوى وبأي

شكل".
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وعــــام 2018 نــــســــحـب الــــرئــــيس
األمـيركي دونـالـد ترامب من اتـفاق
نــووي مع إيــران وفـرض عــقـوبـات
شــامـلـة تـهـدف إلى احلـد من نـفـوذ
سؤولون طهران اإلقليـمي.وحمل ا
األمــيـــركــيـــون ايــران مـــســؤولـــيــة
الــهـــجـــوم عــلى مـــنـــشــآت الـــنــفط
السعودية في ايلول/سبتمبر على
الرغـم من انتـهاج سـائر الـقوى في
الــشـــرق األوسط مـــنـــذ ذلك احلــ
دبـــلــومـــاســيـــة حــذرة لـــتــخـــفــيف

واجهات. ا
ـرشد األعـلى للـجمـهورية وحافظ ا
اإليـرانـيــة آيـة الــله عـلي خــامـنـئي
عـــلى مـــوقف حـــازم جتــاه الـــقــوى
ح إلى أنّ الـــغــربــيـــة اجلــمـــعــة و
نـاهضة للـنظام التي التظـاهرات ا
انـــدلــعـت عــقـب كــارثـــة الـــطـــائــرة
األوكـرانيـة ال تـمـثّل مجـمل الـشعب

اإليراني.
وتوجه خامنئي بـانتقاد شديد إلى
ــــلف األوروبــــيـــ فـي قــــضـــيــــة ا
الــنــووي واصـفــاً إيــاهـم ب"اذيـال
امــيـــركــا" وفق مـــا نـــقــلت وكـــالــة

األنباء اإليرانية الرسمية "ارنا".
وطــلب الـرئــيس األمـيــركي دونـالـد
تــرامب اجلــمــعــة من خــامـنــئي أن

يكون "حذرا جدا في كالمه".
وعـلق تــرامب عــلى كالم خــامــنـئي

اجلـمـعــة في تـغـريـدة عــلى تـويـتـر
قائال "ما يسـمى ب+القائد األعلى+
اليـــران الــــذي لم يـــكـن عـــلى هـــذا
القدر من العلـو مؤخرا كانت لديه
بــــعض األشــــيـــاء الــــبــــذيـــئــــة عن
ـــــتــــحـــــدة وأوروبــــا الـــــواليــــات ا

ليقولها".
ووفق تـرامب فإن خـطـاب خامـنئي
احلــاد الـذي هــاجم فـيـه الـواليـات
ــــتــــحــــدة "الــــشــــريــــرة" ووصف ا
انيا ب"اذيال بريطانيا وفرنسا وا

أميركا" كان خاطئا.
وأضــــاف تـــرامـب في تــــغــــريــــدته
"اقــتــصــادهـم يــنــهــار وشـــعــبــهم
يـعـاني. يـجب أن يـكـون حـذرا جدا

في كالمه".
وجـاء كـالم خـامـنـئي خالل خـطـبـة
ــصـلى في اجلـمــعـة فـي مـســجـد ا
طــهــران حــيـث أمّ الــصالة لــلــمــرة

األولى منذ العام 2012.
وارتفعت مرات عـدة خالل اخلطبة
ـوت ـوت ألمــيـركـا" و"ا هــتـافـات "ا
إلســرائـيل" مـن قـبل حــشـود مألت
ــسـجــد والـســاحــة احملـيــطـة به ا
وفـق مـشــاهــد بــثّــهـا الــتــلــفــزيـون

الرسمي.
ومطلع الشـهر اجلاري بدت إيران
ــتـحــدة عــلى شــفــيـر والــواليــات ا

مواجهة عسكرية مباشرة.
فــــــــفي الــــــــثـــــــالـث مـن كـــــــانـــــــون
الـثـاني/يــنـايـر اغــتـالت الـواليـات
ــتــحـدة قــائــد فــيــلق الــقـدس في ا
احلرس الـثـوري اإليراني اجلـنرال
قـــاسـم ســـلــــيــــمــــاني مــــهــــنـــدس
االستراتـيجية اإليـرانية اإلقلـيمية
في ضـربـة نـفّـذتـها طـائـرة مـسـيرة

قرب بغداد.
وبـعـد خمـسـة أيـام في الـثامن من
كانون الثاني/يـناير أطلقت إيران
صواريخ عـلى قاعدتـ في العراق
يتمـركز فيهـما جنود أمـيركيون ما
أدى إلى إصـــابــة  11جـــنــديــاً رداً

على مقتل سليماني.
وفي الـيـوم نـفـسه أسـقـطـت إيران
"من طــــريق اخلــــطـــأ" بــــواســــطـــة

"صــــاروخ كـــروز" فـي وقت كــــانت
دفــاعـــات الــبـالد في حــالـــة تــأهّب

قصوى خشية من ردّ أميركي.
واجلــمــعـة قــال وزيــر اخلــارجــيـة
اإليـراني مـحـمد جـواد ظـريف عـبر
تـويـتـر "يـجب رفض تـسـيـيس هذه

أساة". ا
وأضـاف أنّه "ينـبغـي التـركيـز على
عـائالت الــضـحــايـا" مــضـيــفـا أنّه
تباحث مع نـظيره الكـندي فرنسوا
فيـليب شـامبان بـشأن الـتعاون في

التحقيق.
وطـــالب رئــيـس الــوزراء الـــكــنــدي
جـــاســ تـــرودو ايــران اجلـــمــعــة
بــإرســال الــصــنـدوقــ االســودين
لـلـطــائـرة إلى مـخـتــبـر في فـرنـسـا

لتحليلهما.
وعن االتـفـاق الـنـووي الـذي يـسمم
الـــعالقـــات بــ إيـــران واجملـــتــمع
الـدولي ندد خـامنـئي بـاحلكـومات

انية. البريطانية والفرنسية واأل

وقـــال إنّــهـــا "في خـــدمــة مـــصــالح
كن الوثوق تحدة وال  الواليات ا
بــهــا" الفــتـــا إلى ان انه حــذر "في
وقـت ســــــــابـق مـن هــــــــذه الـــــــدول
االوروبـــيـــة الــثـالث في مـــوضــوع
االتـفـاق النـووي بـاعـتبـارهـا اذياال

الميركا".
وانسحبت واشـنطن بشكل أحادي
في 2018 من االتــفـاق الــنـووي مع
إيــران وأعـــادت فــرض عـــقــوبــات
شــديــدة عــلـى طــهــران. وردا عــلى
ذلك بدأت إيـران بالتـخلي تـدريجا
عـن عــدد من الـــتــزامـــاتــهـــا ضــمن
االتــفـــاق. ومن جــانــبـــهــا شــرعت
بـاريس وبــرلــ ولـنــدن في تــبـني
آلــيـة من شــأنــهــا أن جتــعل إيـران

حتترم االتفاق بشكل تام.
بـدورهـا اعتـبـرت روسـيا اجلـمـعة
أنّ مــأســـاة الــطــائــرة األوكــرانــيــة
تشـكّل "إنذارا جـديا ومـؤشرا لـبدء
الـعمل عـلى خـفض التـصـعيـد" ب

تحدة. إيران والواليات ا

تشييع سليماني (...) كان يوما من
ايام الله".

كـمــا اضــاف أنّ "الــيــوم الـذي دكت
فــــيه صـــواريـخ احلـــرس الـــثـــوري
القاعدة االميركية (في العراق) كان

ايضا يوما من أيام الله".
وبينـما بدا أن مـستوى الـتوتر ب
واشـــنــطن وطـــهــران تــراجـع بــعــد
مـأســاة الـطـائــرة األوكـرانــيـة فـإن
احلـــادث أثــار مـــوجـــة تــنـــديــد في

إيران.
فـفي الـعـاصـمــة اإليـرانـيـة ال تـزال
الـشــرطـة مــنـتـشــرة بـكـامل قــوتـهـا

اجلمعة.
ومـــــنـــــذ أقـــــرت إيـــــران الـــــســـــبت
بــإســقـاطــهــا الــطــائـرة "مـن طـريق
اخلـطـأ" نُـظـمت يـومـيـاً تـظـاهـرات

مناهضة للسلطات.
وتـركزت الـتظـاهرات في الـعاصـمة
وبدت بشـكل واضح أقلّ حجماً من
مـوجــة االحـتــجــاجـات في تــشـرين
الـثـاني/نوفـمـبر عـلى ارتـفاع سـعر
الـوقـود والتي شـهـدت قـمعـاً دامـياً
أدى إلى مــقــتل مــا ال يــقلّ عن 300
شـخـص بـحـسـب مـنـظــمـة الــعـفـو

الدولية.
U¹U×{ .dJð

وبـحـسب مـقـاطع فـيـديـو انـتـشـرت
عـلى مـواقع التـواصل االجـتـماعي
حتــوّلت مــراسم لــتـكــر ضــحــايـا
الـطــائـرة في أصـفـهـان (وسط) إلى

تظاهرة مناهضة للسلطات.
وبــعـد صالة اجلــمــعـة الــتي أمــهـا
خـامـنـئي بث الـتـلـفـزيـون اإليراني
احلكومي مشاهد لـتجمعات مؤيدة
للسلطة وللقوى العسكرية في عدد

من مدن البالد.
وكـان قائـد الـقوات اجلـو-فـضائـية
الـتـابعـة لـلـحرس الـثـوري اإليراني
العميد أمير علي حاجي زادة أعلن
سؤولية اضي حتمل "ا األسبوع ا
كـامـلـة" عن مـأساة الـطـائـرة مـؤكداً
أن اجلـنــدي الـذي أطـلق الـصـاروخ
اعــتـــقــد أن طـــائــرة الـــبــويـــنغ هي
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صـــاروخ طــائـــرة بـــويـــنغ تـــابـــعــة
لـلخـطوط اجلـوية األوكـرانيـة بعـيد

إقالعها من طهران.
واعتـبر خـامنئي أن كـارثة الـطائرة
"حــادث مـريــر (...) أحــرق قـلــبــنـا".
ولــكـنـه تـدارك بــأن "الــعــدو ابــتـهج
بـــذات الـــقـــدر مــــتـــوهـــمـــ انـــهم
كنهم من حصلوا على مسـتمسك 
الـــتـــشـــكــــيك من خـالله بـــاحلـــرس
ــــســـلــــحـــة الــــثــــوري والـــقــــوات ا
واجلمـهورية االسالمـية ككل" وفق

"ارنا".
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وأكـد خـامـنـئي أن عــمل سـلـيـمـاني
خــارج حـــدود الــبالد كـــان من أجل
"أمن" إيران مـشيـراً إلى أن الشعب
ــــقــــاومـــة" في يـــؤيــــد "احلـــزم" و"ا

مواجهة "أعداء" البالد.
وقـــال خــامـــنـــئي إنّ "الــيـــوم الــذي
اليــ في خــرجت فـــيه عــشـــرات ا
ايــران ومـــئــات االالف فـي الــعــراق
وبعض الدول للمشاركة في مراسم
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تـعـيش الـبالد وضـعـاً غـيـر مـسـبـوق في ظل غـيـاب سـلـطـة الـدولة الـتي
اخذت فيه احلـكومة تـتقوقع حـول ما رسمه الـسياسـيون لها من أدوار
ـثابـة رغـبات وطـلبـات كلـتـوية حـزبيـة غدا فـيـها رئـيس الوزراء مـجرد
نتفع مـنها وفقا لتقسيمـاتهم احلزبية والكتلوية موزع لالموال على ا
والـقومـية .. ذاك خـالف صالحيـاته الدسـتـورية الـتي غـدت مقـيدة مـنذ
اجـبر رئـيس الـوزراء علـى االستـقالـة بـعد طـلـبات وضـغـوطات ال تـطاق
ـا فــيـهم ـواطن.. عــلــمـا ان اجلــمـيع  – هـددت امن الــبـلــد وسالمــة ا
هـدي لـيس هـو الـسبب السـيـاسـيون  – يـعـون ان الـسيـد عـادل عـبـد ا
الـرئـيـسي فـيـمــا وصـلـنـا الـيه من سـوء امـر وال يــتـحـمل مـسـؤولـيـته ..
ـثل إرادة ـنــهج مــخـطـط له قـبل 2003 وهــو  فـتــدمــيـر الــبـلــد كــان 
خارجيـة ومطالب دوليـة تنفذ بـادوات داخلية او إقـليميـة افرغت العراق
من كل شيء حـتى الـطـماطـة والـباذجنـان .. مع ان عـنـواننـا أالهم مـنذ

فجر احلضارات هو بالد الرافدين ..
في ظل اليأس واجلمود الداخلي واشتعال الوضع االقليمي والتخطيط
ـنطـقـة بشـكل جديـد .. جتددت الـدعوات الـدولي العادة رسم خـارطة ا
كـنهـا إعادة األمـور الى وضعـها ونـصابـها لـتشـكيل حـكومـة عراقـيـة 
الـطـبـيـعي .. في ذات الـوقت اصـبـحــنـا نـسـمع بـعض الـتـمـريـرات هـنـا
وهنـاك على شكل بـالونات اخـتبار او جـزء من احلرب النـفسيـة .. عبر
هـدي لالستـمرار بـاحلكـومة احلـالية او طـرح اسم السـيد عـادل عبـد ا
تــشــكــيل غـــيــرهــا بــرئــاســتـه .. في مــحــاولـــة بــائــســة .. اذ ان اغــلب
هدي) مع سؤوليـة والبسـوها براس (عـبد ا السيـاسي تـنصلـوا عن ا
انه ليس مسؤوالً عن جوهرها .. خصـوصا وقد جعلوا من اغلب فئات
الـشعب تـسب وتـشتم بـصـورة مخـجلـة وحـتى مخـدشة لـلـحيـاء السـيد
ـا اسقط هـيبـة الدولـة اكثر هـدي بطـريقـة مقـصودة االبـعاد ..  عـبد ا
من اإلساءة الى شخص رئيس احلـكومة  .. ذاك ما شجع كل من هب
ؤسسات ومـحاولة إدارة ملـفاتها كل عـلى طريقته ودب التطاول عـلى ا
ومـصــلـحــته ورغـبــاته بل واجـنــداته  .. لـتــصـبح بــعـد ذاك مــؤسـسـات

العراق مجرد هيكل فارغ يعيش بستر الله وحفظه ..
ـهدي اليـوم .. يعون تـماما ان من يحـاولون إبقـاء حكومـة السيـد عبد ا
ـوجبـها لم فـلسـفة الـتسـقيط والـتشـهيـر السـابقـة التي تـعرض لـها .. 
يعد قـادر هو وأعضاء حـكومته صغـارا وكبارا على ادارة مـؤسساتهم
ـلـفات وصـعود كـما اريـد لـها وفـقا لـلـقانـون  في ظل اسـتفــــــــــحال ا
ــشـهــد اإلقـلــيـمي سـقـف الـطــمـوحــات .. فـضال عن الــتـهــاب حـرارة ا
واحلراك الدولي بصورة مخيفة .. اصبح مـــــــعها عصي على السيد
هـدي ان يغيـر في اخلارطـة شيئـاً بعد ان افـقدوه الـــــقدرة على عبـد ا
ذلك وشل يــــده عـن كل شـيء حــــتى في إتــــمــــام مــــا ســــمـي بــــعــــهـــد
اإلصالحـات التي اعـلن عنـها اول أيـام الـتظـاهرات وقـد أصبـحت اثراً

بعد ع  .. 
ـواطن .. نسـال الله في الـوقت الذي نـدعو ونـتمـنى السـالمة لـلوطن وا
ان يـزيـح عـنــا غـيــوم احلـروب واإلرهــاب واالقــــــــــتـتــال بـكـل مـعــانـيه
واشـكـاله .. فـانـنـا نامـل ان تتـشـكل حـكـومـة جـــــــديـدة قـويـة بـأسـماء
أخـرى لم تسـقط مـسبـقا ولن تـغل يـدها .. وان تـمنح مـن السـلطـات ما
مـقــرر لـهــا في الــدسـتــور يـجــعــلـهــا قـادرة عــلى إعـادة
هـــيــبـــــــــــة الــدولـــة وفـــرض الــنـــظــام والـــشــروع
ـواطن عبر باإلصالحـات الفـعلـية وبـناء الـدولة وا
ـشـروعـة كي تعـيـد الـدولة حتـــــــــقـيق مـطالـبه ا
حتــــــــــسـ صــورتـهــا وعالقـتــهـا مع اجملــتـمع
ـــصـــالح الـــعـــراق الـــدولـي واالقـــلـــيـــمي وفــــقـــا 

والعراقي قبل غيرهم .. والله ولي التوفيق .

W¹eFð vKŽ dJý
اتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان بالفضل  الكبير

الصـــدقـــائي واخـــوتـي االحـــبـــة واخـــواتي الـــبـــارات
ـرحـوم شـقـيقي ـواسـاتـهم ووقـوفهـم معي لـوفـاة  ا
االصـغــر االسـتـاذ عــادل الـسـراج وكــان ذلك تـخــفـيـفـا

للحدث اجللل الذي حل بأسرتنا 
اشـكــر كل من حـضـر مــجـلس الــعـزاء مـتــكـرمـا او من

ارسل رسائل التعزية او من اتصل بنا معزيا 
سـيكـون مـوقـفكم هـذا ديـنـا ال اجازيه اال بـالـدعـاء لكم
بالـتـوفـيق والـتـقـدم وكمـال الـصـحـة وان يـترحـم على
موتاكم ووالديكم  بالرحمة الواسعة وال حول وال قوة

اال بالله العلي القدير  

Ã«d « ÊU½bŽ œ r uš«

 Ê«bI  ÊöŽ«
ـركــزي الـعـراقي فـقــدت هـويــة الـبــنك ا
©rÝU??ł qO??ŽU??L??Ý≈ ‰U??C??½® بـأسم
ن يـعثـر علـيـها تـسلـيمـها الى يـرجى 

جهة االصدار .

 Ê«bI  ÊöŽ«
ـركــزي الـعـراقي فـقــدت هـويــة الـبــنك ا
?×?b?L© يـرجى  Í—u??½ ‰U?N?½® بـأسم
ن يـعـثـر عـليـهـا تـسـليـمـهـا الى جـهة

االصدار .

بعوث األميركي إلى إيران براين هوك متحدثا خالل مؤتمر صحافي في مقر وزارة اخلارجية األميركية في واشنطن  dLðR ∫ ا

حسن شافاربور


