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وجزم نـصرالـله أمام مـناصـريه الذين
رفعوا رايـات احلزب ورددوا شعارات
داعمة له بأن حزبه اليوم بات "أقوى

من اجليش االسرائيلي".
ـــا تــمــتــلك من ــقــاومــة  وقــال إن "ا
سالح ومن عـتــاد ومن امـكــانـات ومن
عــديـــد ومن قـــدرة ومن خـــبــرات ومن
جتـــارب (..) هي أقــــوى من أي زمـــان
مـــضى مـــنـــذ انـــطالقـــتـــهـــا فـي هــذه

نطقة". ا
وشـنـت اسـرائــيل فـي تـمــوز/يــولــيـو
2006 هــجــومــاً مــدمـراً عــلـى لــبــنـان
اسـتـمـر 33 يـومـاً انـدلع بـعـد خـطف
حزب الله جندي بالقرب من احلدود

مع لبنان. 
ـقتل 1200 شخص وتسبـب النزاع 
في لـبـنــان مـعـظـمــهم مـدنـيـون و160
اسرائيلياً معـظمهم جنود. اال انها لم
ـعـلن في تـنـجح في حتـقـيق هـدفـهـا ا
القضاء على حـزب الله ما أظهره في
ـــوقع نـــهــــايـــة احلـــرب داخـــــلـــيــــاً 

نتصر. ا

وسحبت اسـرائيل قـواتهـا من جنوب
لــبـــنــان الـــعــام 2000 بــعـــد احــتالل
اسـتـمـر 22 عـامــا. وال يـزال الــبـلـدان

رسمياً في حالة حرب.
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من جهة اخرى أعلن اجليش اللبناني
أن دوريــة جلــنــوده تــعــرضت مــســاء
الـثالثــاء لـقــنـابل دخــانـيـة اطــلـقــتـهـا
دوريـة اسـرائيـلـيـة من اجلـانـب االخر
للـحـدود ما أدى الى اصـابـة جنـدي
بــأعــراض اخــتـنــاق ونــشــوب حــريق

كبير.
وأعـلنـت قـيادة اجلـيـش اللـبـنـاني في
بيان أن "دورية من مـديرية اخملابرات
كـانت تــقـوم بـتــفـقُّـد أرض قــرب بـلـدة
رمـــيش تـــعـــرضت العـــتـــداء من قـــبل
دورية تابـعة لـلعـدو اإلسرائـيلي التي

ألقت ست قنابل دخانية".
وأضــاف الــبـــيــان أن "عــنـــصــرين من
اجليش أصـيـبـا بحـالـة اخـتنـاق كـما
نشب حريق امـتدّ إلى داخل األراضي

احملتلّة".

انتهى" معتبراً أن "ايران في منطقتنا
هي أقـــوى من أي زمن مـــضى بل هي
الـقوة األولـى". وكررت اسـرائـيل عـلى
لــســـان رئـــيس وزرائـــهـــا بــنـــيـــامــ
نتانيـاهو مراراً خالل األشـهر القـليلة
اضـيـة مطـالبـتـها بـانـسحـاب ايران ا
ا اسـتهـدفت مواقع من سوريـا ولطـا
تـابــعــة اليــران هــنـاك ومــســتــودعـات
وقـوافل أســلــحـة تــؤكـد أنــهــا تـابــعـة

حلزب الله.
¡UIK(« rŽœ

ــال ويــتـــلـــقى حـــزب الــلـه دعــمـــاً بـــا
والسالح من ايـران ويشـارك مـقاتـلوه
منـذ الـعام 2013 بالـقـتـال الى جانب

قوات النظام في سوريا.
وبـاتت الـقـوات احلـكـومـيـة الـسـوريـة
بفـضل دعم حلـفائـها وبـينهـم روسيا
ـئة تسـيطـر على أكـثر من سـت في ا
من مـسـاحـة الـبالد. وتـمـكنـت مـؤخراً
من استـعادة الـسـيطـرة بـالكـامل على
محـافظـتي درعا والـقـنيـطرة احملـاذية

. السرائيل جنوباً
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التنـظيم االجـانب). وتابع ان (فريق
مـراقــبـة الــعـقــوبـات  يــقـدم تــقـاريـر
مستـقلـة كل ستـة أشهـر إلى مجلس
األمن الدولي بشأن  تنظيمي داعش
درج على قائمة األ و القاعدة ا

ـتــحـدة لــلـمــنـظــمـات اإلرهــابـيـة), ا
واضاف انه (سبق أن سيـطر تنظيم
داعش عــلـى مــنـــاطق شــاســـعــة من
العـراق وسوريـا إال أنه  إخراجه
ــوصل والــرقـة ــاضي من ا الـعــام ا
الـلــتـ كــانـتــا قـاعــدتـ لـلــتـنــظـيم
ومــنــاطق أخــرى وبــحــلــول شــبــاط
2018 أصـبح الـتـنــظـيم مـحـصـورًا
في جـيــوب صــغـيــرة في ســوريـا ),
واوضح التـقريـر ان ( تنـظيم داعش
ال يـزال قــادراً عــلى االعــتـداء  داخل

األراضي السورية. 
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ـتحـدة عن أن ما ب كشفت  األ ا
20 و30 ألـفــا من مـقــاتــلي تـنــظـيم
داعش ال يـــــــزالــــــون في الــــــعــــــراق
ـــة الـــتـــنــظـــيم وســـوريــا رغـم هــز
وتـوقف تــدفق األجــانب لالنـضــمـام
إلى صـفـوفه.واضــاف تـقـريـر  امس
ان (مـا بــ ثالثــة وأربــعـة آالف من
تنـظـيم داعش  هم في لـيـبـيا بـيـنـما
يتم نقـل عدد من العـناصـر الفـاعل

في التنظيم إلى أفغانستان).
ونقل الـتقريـر عن مراقـب في اال
ـتــحــدة  قـولــهم ان (عــدد أعــضـاء ا
التنظيم في العراق وسوريا هو  ما
ب 20 و30 ألف في الــبــلـدين وأن
من بـــ هـــؤالء آالف مـن عـــنـــاصـــر

بغداد
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وتـابع الــبـيــان "حـضــرت عـلى الــفـور
دوريـة من اجلـيش الـلــبـنـاني وجـهـاز
ـــتـــحــدة االرتـــبـــاط في قـــوات األ ا
ـدني ـؤقّــتـة فـي لـبــنـان والــدفــاع ا ا
وعـــمـــلت عـــلـى إخـــمـــاد احلـــريق من

اجلهة اللبنانية".

دير العام  الصحة العام احسان جعفر  UI¡∫  مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون  خالل لقائه ا
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نــاقــشت دائــرة صــحــة الـرصــافــة مع
دائــرة الـــصـــحـــة الـــعــامـــة في وزارة
الـــصــــحـــة اجــــراء حــــمالت لـــلــــقـــاح
تسرب وتقـد اخلدمات للنازح ا

والعشوائيات . 
وقـالت الـدائـرة بـيـان تـلقـتـه (الـزمان)
امس ان (مـــديـــر عــام الـــدائـــرة عـــبــد
الــغــني ســـعــدون الــســاعـــدي الــتــقى
ـديـر عـام الـصـحـة الـعـامـة إحـسـان
جعـفر احـمد وناقـشا  واقـع اخلدمات
الــطـــبـــيــة والـــصـــحــيـــة لـــلــنـــازحــ
والـعــشـوائـيــات فـضال عـن اخلـدمـات
ـقدمـة في مـجـال الـرعـايـة الـصـحـية ا
األولـية) ,واكد الـسـاعـدي ان (الـدائرة
عملت على أقامـة العديد من احلمالت
وبــشـكل مــســتــمــر لـلــمــتــســربـ من
اللـقـاحات من األطـفـال دون اخلامـسة
والسـيـمـا  فـي مـنـاطق الـعــشـوائـيـات

.( وكذلك النازح
  مـــضـــيـــفـــا أن  (الـــدائـــرة اتـــخـــذت
خطوات مـهمـة ومتـقدمـة في موضوع
الـزائـر الـصــحي من اجل أجنـاح هـذا
ــهم  وكــذلك قــيــام الــفـرق ـشــروع ا ا

ـهم الـفــنــدقــيـة الــتي تــعــد اجلـانـب ا
ــــقــــدمـــة واألســــاسي في اخلــــدمــــة ا
لــلـــمـــريض  بـــاالضـــافــة إلـى الــعالج
الـتـاهـيـلي) ,واسـتـمع الـسـاعـدي الى
ـعـوقات الـتي تـعوق شـاكل وا (أهم ا
ستشفى) ,مشددا علـى (أهمية عمل ا
ـثالي إلى تقـد اخلـدمـة وبـشكـلـهـا ا
ـــرضى وان الـــدائـــرة تــقـــدم الـــدعم ا
ــالي أو الـــفـــني أو اإلداري من اجل ا
هم الذي يقدم االرتقاء بهذا الـصرح ا
اخلـدمـات إلى مـواطـنــ يـسـتـحـقـون

اخلدمة بكل اإلشكال). 
وســـجـل مـــركــــز الـــتـــأهــــيل الــــطـــبي
ـــفــاصل  33حــالـــة شــلل وأمــراض ا
دمــاغي جـــديـــدة خالل شــهـــر . وأكــد
ــركــز عــمــاد خــضــيــر هــادي مــديــر ا
(تــســـجــيل  33 حــالـــة شــلـل دمــاغي
جديـدة في وحدة عالج األطـفال خالل

شهر).
qKý  ôUŠ

وقـــال أن (22 حــــالــــة شــــلل دمــــاغي
ســجـــلت فـي جــانب الـــرصـــافــة  و 7
حـاالت في الـكــرخ أمـا بـقــيـة احلـاالت
هي في احملافظات) ,وتابع ان (عيادة

ـنـافـق ومـا اكـثـرهم في زمانـنـا   لـكنه ـا يـثـير الـعـنـوان حفـيـظـة البـعض من ا ر
يـجـسـد جـزء من مـأسـاة يعـيـشـهـا كل عـراقي مـنـذ خمـسـة عـشـر عـاما .فـفي وقت
تـزدحم مــلـفــات  اعـضــاء مـجــلس الـنــواب وفي جـمــيع الــدورات ومـلــفـات الـوزراء
خـتلف عناويـنهم  وفي جمـيع الرئاسات ووكالئهم واصـحاب الدرجات اخلـاصة 
اليـ الـدوالرات كــمـخـصـصـات ايـفــاد او مـعـاجلـة قـشـرة راس بـقــوائم صـرف 
وعـملـيـات جتمـيل وغـيـر ذلك  يـعاني ماليـ الـعـراقيـ خـاصـة اصحـاب الـدخول
توسـطة والواطئـة من حرمان لـيس له نظيـر حتى في الدول الفـقيرة الـتي التمتلك ا
ثروات  طبيـعية نفطية وغيرها او سـياحة دينية او قطاعات اقـتصادية معطلة كالتي
دقع فان القلوب تدمي ! ففي تلـكها العراق  اما اذا حتدثنا عمن يعـيش الفقر ا
ئة وهي نـسبة وطنـنا اجلديـد الغـني بانـواع الثروات نـسبـة الفـقر قاربت الـ 35 بـا
واطن يضج عايير الـدولية ومثلـها نسبة الـعاطل عن العمل مـا يجعل ا خطيرة بـا
صـارخا بـاعـلى صـوته (بـاسم الدين بـاكـونه احلـراميـة). مـواطـنون ضـحـوا لـلوطن
وقـدموا الـكـثيـر وصبـروا عـلى بالوي سيـاسـيي الزمن االغـبـر لكن بـعـضهم اليـجد
لك ثمن العالج والـدواء لينقـذ حياة ابنه لقمـة العيش لعـياله اال بشق االنـفس وال 

او زوجته او امه  .. 
تطالعنا االخبار ب فترة واخرى عن رجل انتحر النه عجز عن توفير قوت او دواء
ابـنه ونسـمع قـصص مآسي ولـوعـات لو شـاهدنـاهـا في االفالم الهـنـدية سـابقـا ما

صدقناها لكنها على مأساويتها الحترك ضمير اي مسؤول .
هـيمـنة عـلى العـملـية الـسيـاسية ـا يدعـو لالسى هذا الـتنـافس ب  االحـزاب ا  و
لالستهـانة بعقولنا فتراهم يتبارون في اطالق التصريحات الدانة  الفساد والدعوة
ارسه من خارج الوطن  وليـسوا هم بشحمهم ودمهم  !! ومع حملاربـته وكأن من 
ذلك على الفـقراء في بالدي ان اليتظاهروا واليلعنوا الطـبقة السياسية التي سببت
ـنـهـوبة .. كل هـذا اخلـراب للـوطن واليـرفع صـوته مـتسـائال عن مـصـيـر الـثروات ا
ــرض وسـيـاســيـوا الـصــدفـة يـثـرون ــوتـون يـومـيــا بـسـبـب الـفـقـر وا الـعــراقـيـون 
يأكـلون ويسرفون ومـا علينا اال و(يكنـزون الذهب والفضة لـتكوى بها جـباهههم ) 
لـك ثمن ـوت عـندمـا تـضـطـرنـا الـظـروف لدخـول مـسـتـشـفى حـكـومي ال انـتـظـار ا
سـتشـفى . نعم الـفقراء الـتحـليالت او الـدواء التي عـلينـا ان نشـتريـها من خـارج ا
ـسـتـشـفـيات ـلـكـون مبـالـغ االطـبـاء وال اجـور ا ـوت في بالدي فـهـم ال يـنـتـظـرون ا
سـتشـفيات االهليـة  التي التـقل عن ملـيونـ وال حتى اجـور اجلناح اخلـاص في ا
احلكومية .. ومع ذلك يقال لهم عليكم ان تصبروا من اجل عملية سياسية صممت
ـبالـغة وتـهويل على مـقاس سـياسـيوا الـصدفـة !! قد يـتهـمنـا بعض الـسيـاسيـ با
ا يـنعتوننا بالكذب ان لم يكن غير ذلك   برغم انهم يعرفون جيدا انهم االمور ور
لم يبقوا لنا من شيء الم يخرج علينا بعضهم ليقولوا ان  على  العراقي وخاصة
الشـباب ان ال يضغطـوا على احلكـومة في موضوع الـتعينات  وال
اخلـــدمــات  الن الـــعــراق مـــا زال يــواجـه خــطـــر االرهــاب
وكأنـهم ليسوا احـد او جهه بفـسادهم وسرقاتـهم.. ومهما
قالـوا ومـهـمـا زيـفـوا وضلـلـوا فـان احلـقـيقـة الـتي يـعـرفـها
اجلـمــيع انـهم اسـوأ واخس انــواع الـلـصـوص وان صـبـر

العراقي قد نفد ويا ويلهم عندما يغضب العراقي!

إلى مــئـــات ماليـــ  الــدوالرات. وال
تزال بعض عائدات النفط في شمال
شرق سـوريـا تتـدفق عـلى التـنـظيم.
ويـبــلغ عــدد عـنــاصــر الـتــنــظـيم في
الـيـمن مـا بـ 250 و500 عـنــصـر
مقارنة مع 6 إلى 7 آالف عنصر في

تنظيم القاعدة).
W×K   ULOEMð

واوضح الـــتــقـــريـــر ان (الــتـــنـــظــيم
يــنـــشط في مـــنــطـــقــة الـــســاحل في
الصـحراء الـكبـرى على احلـدود ب
مالي والـنيـجر إال أن وجوده يـبقى
اقل مـن وجـــود جــــمــــاعــــة نــــصـــرة
رتـبطة بتنظيم سلم ا اإلسالم وا

القاعدة).
واوضح التقـرير ان (حـركة الـشباب
ــرتــبــطــة بـتــنــظــيم الــقــاعــدة هي ا

هيمـنة في الصومـال إال أن تنظيم ا
داعش لــديه نــوايــا إسـتــراتــيــجــيـة
بـــــالــــتـــــوسـع في وسـط وجـــــنــــوب

الصومال). 
فـيـمــا عـثـرت الــقـوات االمـنــيـة عـلى
كـدس عــتــاد من مــخــلـفــات تــنــظـيم

داعش في محافظة صالح الدين .
وقـال مركـز االعالم االمـنـي في بـيان
امس ان (القـوات األمـنـيـة في قـيادة
عـمـلــيـات صالح الــدين تـمــكـنت من
خالل عـمـلـيـة تـفـتيـش ألـبـو جواري
من الــعـــثــور عــلى كـــدس عــتــاد من

مخلفات داعش).
واضــاف (واحـــتــوى الـــكـــدس عــلى
صــاروخــ نـــوع كــاتـــيــوشــا و14
صـاروخ قـاذفـة .ار  ,بي. جي . ضـد
ـــســـاويــ الــدروع وصـــاروخـــ 

وال يـســيــطـر بــشــكل كـامـل عـلى أي
أراض في الــعــراق ولـــكــنه ال يــزال
نـاشـطـاً من خالل خاليـا نـائـمـة  من
اخملتبئ في الـصحراء وغيرها من
ـنــاطق) ,وأشـار الــتــقــريـر إلى أن ا
(مغـادرة األجـانب لـلتـنـظـيم  ال يزال
ــــتـــوقـع  ولم تــــظـــهـــر أي أقل من ا
ســاحـــة أخــرى كـــمــقـــصــد مـــفــضل
لألجــــانب رغم أن أعــــداداً كـــبــــيـــرة
توجـهت إلى أفـغانـسـتان) ,واضاف
ان (جنــــــــــــــــــــو  3500-4500 مـن
عـــنــــاصــــر داعش  مــــوجـــودون في
أفـغــانــســتــان وا ن تـدفـق األجـانب
لالنـضـمـام إلى الـتــنـظـيم قـد تـوقف
كما ان  تمويل التنظيم بدأ يجف اذ
قـــدرت إحـــدى الـــدول األعـــضـــاء أن
ــالي انـخـفض إجـمـالي احــتـيـاطه ا
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{ بـيــروت (أ ف ب) - اعـتــبـر األمـ
العـام حلزب الـله حسن نـصرالـله ليل
امس أن مطـالبـة اسرائيـل بانسـحابه
مع حـــلـــيـــفـــته طـــهـــران مـن ســـوريــا
"وقـاحـة" مـؤكـداً أنه ال يـحق لـلـطـرف

اخلاسر "فرض الشروط".
وندد نصـرالله في خطـاب متلـفز أمام
حشـد كـبـيـر من مـنـاصـريه في مـعـقله
في الـضــاحـيــة اجلـنـوبــيـة لــبـيـروت
خالل احـيـاء الـذكـرى الـثـانـيـة عـشـرة
حلـرب تـموز 2006 بـتكـرار اسـرائـيل
مطالبتها بعدم بقاء ايران وحزب الله

في سوريا.
هـزومة وقال "الـوقاحـة أن اسرائـيل ا
في سوريـا تـريـد أن تفـرض الـشروط"
مــضـيــفــاً "أنت (طــرف) رهــانك ســقط
وآمــالك ذهــبت أدراج الــريــاح وتــأتي
اآلن لـفـرض الــشـروط عــلى من? عـلى
ـنــتـصــرة? عـلى الـقــيـادة الــسـوريــة ا

ايران? على حزب الله?".
وشـدد عــلى أن "زمن فـرض إســرائـيل
شــروطـــهــا عـــلى ســوريـــا أو لــبـــنــان
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qÐUM∫ جندب اسرائيلي يرمي قنبلة دخانية عبر احلدود مع لبنان

ورمـانـة يـدويـة مــحـلـيـة الـصـنع 
ـــضـــبـــوطــة ــواد ا الـــتــعـــامل مـع ا
اصــــولــــيــــا). ودمــــرت  الــــشــــرطــــة
االحتـاديــة مــضـافــة لــلـدواعش  في
مـحـافـظـة كــركـوك.وتـابع الـبـيـان ان
(قـطـعـات الـشرطـة االحتـاديـة ضـمن
عـمـلــيـات احملـافــظـة جتـري عــمـلـيـة
تفتـيش منـاطق وقرى  تل االجود و
عـــرب كـــوي و مــعـــامـل احلـــصــو و
الـــــتـــــون كـــــوبـــــري) ,واضــــاف ان
(العملـية اسفـرت عن تدميـر مضافة
لإلرهـابـيـ في مـقـلع احلـصـو عـند
حـافـة وادي الـشاي كـمـا  الـقـبض
عـــلى مـــتـــهـــمـــ اثـــنـــ ضـــبـــطت
بــحـوزتــهــمــا داخل الــعــجــلـة الــتي
يـــســــتــــقالنــــهـــا أدوات لــــتــــعـــاطي

اخملدرات). 

الرقـابـيـة في شعب الـرقـابـة الصـحـية
بأجـراء احلـمالت اخلـاصـة بـاإلسـهال
الـوبـائـي من خالل مـتــابـعـة مــحـطـات
ـيـاه  وأجـراء فـحص نـسـبـة الـكـلـور ا
عـلى مـدى ثـالث مـرات بـالــيـوم فـضال
ـــيــاه عن تـــوزيع حـــبـــوب تـــعـــقـــيـم ا
وغـيـرهـا من الـفـعــالـيـات الـتي تـسـهم
بــاالرتـــقــاء في اخلـــدمــات فـي مــجــال

الرعاية الصحية). 
…dDO « ‰U−

من جـهـته  ,اشـاد احــمـد بـ (اجلــهـود
الـتي تـبـذل من قـبل الـدائـرة والسـيـما
في مـجــال الــسـيــطـرة عــلى األمـراض
االنـتــقـالــيــة وبـاخلــصـوص اإلســهـال
الوبائي  باالضافة الى احلمالت التي
تـسرب تمارسـها امن اجل مـتابعـة ا

من اللقاح). 
كمـا زار الـساعـدي مـسـتشـفى الـرشاد
لالطالع على واقع  اخلدمات الفندقية

والصحية. 
ونقـل البـيـان عن الـسـاعـدي الـقول إن
(الــدائــرة تــعــمل عـــلى تــقــد أفــضل
اخلــدمــات الــطــبــيـة والــصــحــيــة إلى
ـــســـتــــشـــفى فـــضـال عن اخلـــدمـــات ا
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وكـان اجلــــــــــيش الـلـبــنـاني انـتـشـر
عــــلى احلــــــــــدود مع اســــرائــــيل في
جــنــوب لــبــــــنــان عــام 2006 بــعــيـد
احلـــــــــــــرب بـــ اســـرائـــيل وحــزب
الــله طــبـــــــقــا لــقـــرار مــجــلس االمن
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يـعـد الـنـظـام الـبـريـدي أسـلـوبـا لـنـقل
ــــلـــمـــوســـة ـــواد ا الـــبـــيــــانـــات أو ا
وتـــوزيـــعـــهـــا  ســـواء كـــانت رســـائل

أو عـلـى مـســتــوى الـدولــة (حــكـومي)
وفي الــعــادة وأغــلب األحــيــان تــقــوم
ـســؤولـيـة احلـكـومــات بـتــولي هـذه ا
ــزيـــد من الــضـــبط كــمـــا يــتم وضع

الــقــيـــود والــشــروط عـــلى اخلــدمــات
ـقـدمة من قـبل األشـخاص البـريـدية ا
والــقــطــاع اخلــاص. فـــفي مــنــتــصف
ــيالدي كـانت الـقــرن الـتــاسع عــشـر ا
احلكومات حتـتكر الـبريد عـبر أجهزة
اخلــدمـة احلــكــومــيــة ولــضـبـط هـذه
اخلـــدمــــة  اســــتـــحــــداث أســــلـــوب
الطـوابع الـبـريديـة لـضـمان اسـتـيـفاء
رسم اخلـدمـة الـبـريــديـة عـبـر الـنـظـام

احلكومي.
WO uJŠ …eNł«

دارة من ومع تـطور أنـظـمـة الـبـريـد ا
قـبل األجـهـزة احلـكـومـيـة لم تـقـتـصـر
خدمـات البـريـد على تـسـليم الـرسائل
فــفي بــعض الــدول قــد يــتــضــمن ذلك
تقد اخلـدمات الـهاتـفيـة والتـلغراف
ـعـامالت وخـدمـات االدخـار وانــهـاء ا

احلكومية كاجلوازات وغيرها.
ولكن يـبدو ان اخلـدمات الـبريـدية في
العـراق بـدأت بـالـتـراجع رغم الـتـطور
الـتـكــنـولــوجي في مـخــتـلف اجملـاالت
ومنها البريدية فقد ارسلت (الزمان ).

طردين بريدي الى العاصمة االردنية
عــــمــــان واالخــــرى الى الــــعــــاصــــمـــة
الـلـبــنـانــيـة بـيــروت و دفع الـرسـوم
ـطـلـوبة كـافـة مـع وضوح الـعـنـاوين ا
رسـلـة الى اجلهـات ذات الـعالقة في ا
ــذكــورين اال ان الــطــردين الــبــلــدين ا
وبـــعـــد خـــمـــســة اشـــهـــر اعـــيـــدا الى
ــرســلـة اجلــريــدة مع ان الــعــنــاوين ا
مـثـبــتـة عـلـى الـطـردين بــشـكل واضح
ــعـــنــيــ في وحــتى ارقـــام هــواتف ا

عمان وبيروت .
واكــد  مــواطــنــون عــبــر (الــزمــان) ان
(هناك العديد من الطرود يتم ارسالها
 الى اقاربـهم في مـخـتـلف دول الـعالم
لم تـصل بل تــعـاد مـرة اخــرى بـحـجـة

عدم االستدالل على العناوين).
واضافـوا ان (هـذه الطـريـقة واسـلوب
عدم االهـتـمام واالهـمـال في اخلـدمات
الــبــريــديــة تــعــد نــوعــا عــدم احــتـرام
ـرسـلــ كـمــا تـشــكل اهـدارا المـوال ا
الــزبــائن) ,مــطــالــبــ (اجلــهـات ذات
العالقة في وزارة االتصاالت بضرورة

مــكــتــوبــة أو وثـــائق أو صــنــاديق أو
واقع طرود وتـوصيـلهـا وتسـليـمهـا 
معيـنة حـول العالم.وان هـذا األسلوب
هـا بـشـكل خاص ـكن تـقـد اخلدمـة 

معاجلة اعـادة الطرود البـريدية وعدم
اهدار الوقت).

مشيـرين ان (البريـد يعد أحـد الدعائم
الـرئـيـســيـة لـقـيـام الــدولـة ألنه يـقـوم
بـنـقل أوامـر الـدولـة وتـسـهـيل أعـمـال
احلــكــومـــة وتــمــكــ الـــعالقــات بــ
اجلماعـات واألفراد ويربـطهم بـالعالم

اخلارجي). 
ــواطـنــون (رغم ان وسـائل واضـاف ا
نـــقل الـــبــريـــد شـــهـــدت الـــعــديـــد من
الــتـطــورات الــتي اســهــمت في جــعل
ــراسالت الــبـريــديــة تــتم بــطــريــقـة ا
سهـلة والتـي اعتمـدت على الـوسائل
التالـية مـنها الـبريـد البريّ والـبحريّ
ـا تـوفـره من وصـول سريع واجلوي 
للمـراسالت البـريديـة بكـافة أنـواعها
وأيــضـاً تــســهم في حــمــايــة الــطـرود
هـمة من الـتعـرض للـتلف البـريديـة ا

أو الضياع أو السرقة).  
ودعوا الى تـنـسـيق اكـبـر مع خـدمات
الـبــريـد في الــدول الـعـربــيـة لــتـفـادي

اعادة اي طرد)
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الـشــلل الـدمــاغي وكــذلك وحـدة عالج
األطفال استـقبلت 814 حالة مراجعة
خالل الــشــهــر اجلـاري). فـي غــضـون
ذلك جنح فــريـق طــبي بــنـــقل سن من
ريـضة عـشريـنيـة وإعادة سقف الـفم 

زراعـتـه في مـكــانه الــصــحــيح.  وقـال
مـديـر مــركـز الـشــهـيـد وسـيـم خـضـيـر
الـــتــــخـــصــــصي لــــطب األســــنـــان في
احلـســيـنــيـة مــحـمــد عـبــد احلـسن أن
عـالج تمـكن من نقل (الفـريق الطـبي ا

سن من سقف الفم وزراعته في مكانه
الصحـيح باالضـافة الى زرع عظم من
جهـة الفـم للـتقـويـة وعمل نـقل نـسيج
زروع وعـمل حـشوه لتـغـطيـة الـسن ا
ادة ام. اي. تي). نقول  جذر للسن ا

œËdÞ∫  طرود بريدية معادة الى جريدة (الزمان) بعد خمسة اشهر من ارسالها الى عمان وبيروت
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تـركت احلـرب البـاردة والـصـراع اآليديـولـوجي الـذي دار في أجوائـهـا بـصمـاتـها
على العـمل الثقافي واحلقوقي أيـضاً وليس العمل السـياسي وحده من تأثر بها
ســواء عـلى مـسـتـوى الـعالقــة بـ الـدول واحلـكـومـات من جــهـة أم عـلى مـسـتـوى
ـدني وغيـر احلكـومي من جهـة أخرى. وإذا كـان انهـيار جدار منـظمات اجملـتمع ا
بـرل في 9 نـوفمـبـر/تـشـرين الـثاني 1989 إيـذانـاً بـتـحـوّل كبـيـر عـلى الـصـعـيد
الــدولي جتـلّى بــإطــاحـة األنــظـمــة الــشـمــولـيــة في أوروبــا الـشــرقــيـة وجتــربـتــهـا
"االشتراكـية" وامتـداد ذلك الحقاً إلى العـديد من البـلدان التي أطـلقنا عـليها "دول
التحـرر الوطني" فإن انعكاساته كانت دراماتيكية على بلدان "األصل" و"الفرع" 
نـظمـات الـتي أسمـيـناهـا "اجلـماهـيـرية" مـثل احتـادات العـمال وخـصوصـاً علـى ا
ـهـنـيــة مـثل الـصـحـافـيـ ــنـظـمـات ا والـطالب والـشـبــاب والـنـسـاء إضـافـة إلى ا
واحملـام واحلـقـوقـي وغـيـرهـا من مـنظـمـات الـسلم والـتـضـامن الـتي كانت ذات
خـلفـيات يـساريـة أو قـوميـة األمر الـذي أضـعف الكـثيـر من إمكـانـاتهـا وقدراتـها
هـنية نظـمات "الـشعبـية" وا ـشهـد العام. لـقد حقـقت ا نـاهيك عن تـأثيراتـها على ا
ـاضي وخـصـوصـاً الـتـصـدّي لـلـكـثـيـر من الـقـضـايا الـكـثـيـر من االجنـازات في ا
هني في والتـحدّيات ذات الطابع الدولي والوطني والقـومي إضافة إلى منجزها ا
ظـروف معـقدة وملـيئـة باإلشكـاالت السـياسيـة والفـكرية لـكنهـا  تراجـعت ألسباب
ـاضية األمر الـذي يستوجب دراسـة التطوّرات موضوعـية خالل العـقود الثالثة ا
احلاصـلـة في الـوضع الـدولي وامـتـداداته اإلقـليـمـيـة والـداخـلـية والـتـفـاعل مـعـها
بهدف إيـجاد صيغ جديـدة وهيكلـيات مناسـبة تستـجيب لروح العـصر ناهيك عن
اسـتـحداث وسـائل عمل جـديـدة وصوًال لـتحـقيق األهـداف السـيّمـا توسـيع دائرة
هـنية والـتقريب بـ قمة نظـمات ا ركزيـة التي عرفـتهـا ا الـعمل وتـخفيض درجـة ا
الـهـرم وقاعـدته وبث روح احليـوية واالنـفتـاح وإقـرار التـعدديـة والتـنوّع واحلق في
ـنـظـمات االخـتالف. ولـعلّ هـذه اإلشـكـالـيـات تـكـاد تـكـون عـامـة وشـامـلـة جلـمـيع ا
ـدنية الـدوليـة والعـربيـة وقد تـنبه لـها احتـاد احلقـوقيـ العـرب مؤخراً ـهنـية وا ا
وكان قـد درس منذ عدة سنوات سبل جتديد الـعمل والتوجه صوب عقد شراكات
مع جـهـات ومـنـظـمـات ذات بـعـد دولي كـمـا حـصل مع الـلـجـنـة الـدولـيـة لـلـصلـيب
األحــمـر الــتي ســاهــمت في بــرامج تـدريـب وتـأهــيل ونــدوات ومـؤتــمــرات ودعـمت
تـأســيس مـركـز إقــلـيـمي لــلـقـانـون الــدولي اإلنـسـاني. وكــان عـلى  رأس أولـويـات
تـلكـاته في بغداد إلى االحتاد احلفـاظ على نـفسه بـعد تعـرض مقـرّه الرئيـسي و
الــعـبث حـيث سـيــطـرت عـلـيــهـا بـعـد االحـتـالل األمـريـكي الـعـام  2003جـمـاعـات
مـسـلــحـة. عـلـمـاً بــأن االحتـاد تـأسس في الـعـام  1975فـي بـغـداد بـعــد سـلـسـلـة
مـشـاورات وحـوارات وزيــارات واسـتـطالع رأي مع مـجــمـوعـة من الــشـخـصـيـات
احلقـوقـية والـقـانونـيـة العـربـية والـدوليـة. وعـلى الـرغم من الظـروف الـعصـيـبة فـقد
ـكــتب الـدائم مــؤكـداً حــفـاظه عـلـى اسـتـقالله تـمــكّن االحتـاد من عــقـد اجـتــمـاع ا
ومـهنـيـته  السـيّمـا إزاء مـا واجهـه من عواصف عـاتـية وشـد وجـذب مـثلـمـا حافظ
ـتحدة في جـنيف وفي اليـونسكـو. كما ساهم على صـفته االستـشارية في األ ا
ـغرب وفـلسـط عـبر فـريق عـمله في تـونس ومصـر والعـراق والـيمن واجلـزائر وا
واألردن ولــبـنــان والــســودان ودول اخلــلــيج وغــيـرهــا في تــقــد قــراءات جــديـدة
لـكه من خبرات على ا  بخصـوص العديد من الـقضايـا احلقوقيـة والدستـورية 
ـنعـقدة كـتب الدائم ( الدورة  39ا هذا الـصعـيد. وانطالقـاً من كل ما تـقدّم أقـرّ ا
في عمان مـؤخراً) مقترحـات لتطوير عـمله ورفع كفاءة أدائه واتخـذ قراراً باعتماد
ـواقع القـياديـة بتـحديـد مسـؤوليـات الرئـيس الذي اسـتحدث مـبدأ الـتداولـية في ا
موقـعه بـواليتـ وكـذلك واليتـ لألمـ العـام غـير قـابـلة لـلتـجـديد كـمـا استـحدث
ؤتمر منصب أمناء عامون مساعدون مع نائب واحد للرئيس. وتقرّر أن يتم عقد ا
العـام النتخـاب الهـيئات الـقيـادية العـام القادم ( ?(2019بـعد أن أخّـرت الظروف
السيـاسية عقده ما يزيد عن عقـدين من الزمان ولكي يتساوق ذلك مع الرغبة في
ن حضر مع مراعـاة النظام األساسي وتعديله على أن يتم التجـديد تقرّر عقده 
ندوب في كل بـلد من خالل اجلمـعيات العضـوة بعدد أكبـر من البلدان اختيـار ا
قـراطـية في الـتـمثـيل. لـقد تـابـعت عمل التي لـيس فـيهـا مـنظـمـات تبـعـاً لقـاعـدة د
احلقـوقي الـعرب منـذ أن تأسس االحتـاد وساهـمت في العديـد من أنشـطته على
مدى يـزيد عن عقـد ونصف من الزمان وأرى أن اإلعالن عن الـرغبة في الـتجديد
ـسؤولـيـات وفي حتديـدهـا وتـوسيع دائـرة اتـخاذ الـقـرار هو سـابـقة وفي تـداول ا
كن أن تـفـتح آفـاقـاً جـديدة إيـجابـيـة تـسـجلّ لالحتـاد حتـى وإن تأخّـرت لـكـنـهـا 
ـهــني بـشـكل عــام  . ويـنـبـغـي لـلـعـمل لـلـعــمل احلـقـوقي بــشـكل خـاص والــعـمل ا
عـارضـات وألّا يـنـخرط في احلـقـوقي أن يضـع مسـافـة واحدة من احلـكـومـات وا
ـهـني فـذلك وحده الـصـراع اآليـديولـوجي وأن يـحـافظ عـلى اسـتقاللـيـته وأدائه ا
يــكـسـبه االحـتـرام الالزم كــيـمـا يـكـون جـهــة رقـابـيـة وراصـدة غـيـر
منـحازة تسـاهم في اتخاذ الـقرار من جهـة وتكون شـريكة
مع الدولـة أيضاً فـي تنفـيذه وتـتحمّل مـسؤولـية جناحه أو
فـــشــلـه خــصـــوصـــاً إذا  االعــتـــراف بـــهـــا قــانـــونـــيــاً
ـارسـة عـمــلـهـا عـلى نـحـو عـلـني وشـرعي واسـتـطـاعت 

وسلمي.
{ باحث ومفكر عربي


