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تـعـرضت قـواعـد الـبـيـانـات اخملــتـلـفـة في الـعـراق لـلـتـدمـيـر
والزيادة والـنقـصان بسـبب الظـروف التي مر بـها السـيما
مـنــذ الــعـام 1991 حـيث بــدأت أول عــمـلــيــات اسـتــبــاحـة

الدوائر احلكومية واخلدمية وحرقها لدواع سياسية.
وتكـررت مراحل الـفوضـى عدّة مـرّات . حتى اليـزال بعض
واطن الـذي يطلب خط سير خدمته رؤساء الدوائر يسأل ا

إن كانت (اضبارته) موجودة أم محروقة?.
وجـدنـا هـنـاك حتديـثـاً فـي الـبيـانـات فـي االساسـيـات الـتي
تخص ثوابت في التعداد السكاني وسواه  لكن كثيراً من
ـعلومات الدوائر فـقدت ذاكرتـها التـنظيـمية وبـات ضياع ا
ـدنيـة للنـاس في العـمل والقـضايا يعني ضـياعـا للـحقوق ا

االجرائية اخملتلفة للمعامالت.
ـعـلــومـات فـقط االشـكـالــيـة لـيــست مـقـتــصـرة عـلى حــفظ ا
ــوالــيــد اجلــدد واالحــصـاءات ــواطــنــ وا لــلــمــوظــفــ وا
ـعلـومات مـتـوافرة لـكن سبل التـفصـيـليـة   فربّـما كـانت ا
علومة عند احلاجـة معدومة او تمر بسلسلة من استدعاء ا
عـيبة  والـتي ال تتنـاسب مع انتساب االجراءات البدائـية ا

اية دولة للقرن احلادي والعشرين .
أعــرف أنّ هـــنــاك بـــطــاقــة مـــوحــدة  لـــكن يــوجـــد ماليــ
الـعـراقــيـ في اخلـارج فـي خالل ثالثـ ســنـة  اليـزالـون
يواجـهون سـؤاالً سـاذجاً عن الـبـطاقـة الـتمـوينـيـة  التي لم
يـرهـا كــثـيــر مـنـهـم أو أنّـهـا ألــغـيت وحــجـبت عن عــوائـلـهم
ـجـرد مـغـادرتـهم الـبـلـد في الـظـروف الـتـعـيـسـة الـسـابـقة

للعراق .
فــمــا مــعــنى انّ عــراقــيــاً يــعــيش في بــاريـس أو لــنـدن أو
شيكاغـو  وح يراجع دائـرة عراقيـة يسألـونه عن بطاقته

التموينية ?
ـواطن أو اجـازة السـيـاقة متى نـصل الى انّ جـواز سـفر ا
عتمدة للتعريف بالشخص وضمان هما من أهم الوثائق ا
واجباته وحـقوقه واثـبات شـخصيـته ومسـؤوليته الـقانـونية
أمـام أيـة دائـرة خـدمـيـة أو مـالـيـة  كـمـا يـحـدث في الـعـالم

تقدم . ا
ال حـكــومـة تـدرك مــسـؤولـيــتـهــا إزاء شـعـبــهـا  تــقـبل هـذه
الـفـوضى في الـسـيـاقـات االداريـة وهـذا الـتـعـطـيل الـزمـني
ـعامالت وتلك أبـواب مشرعة الكبـير في اجناز كـثير من ا
نـاسـبـات الـوطـنـية عن علـى الفـسـاد الـذي (يـحـكـون) في ا

محاربتهم له .

الثمانييون قادمون
كان شـارع الرشيد الوقت عصراً تدور مشهد خارجي ا
ـان يـغـذُّون الـســيـر نـحـو الـكـامــيـرا عـلى ثالثــة شـعـراء شـبـَّ

سرح... منتدى ا
سرحية  شاعر  :1ما اعتقد راح نلحك على ا

شاعر :2بعد كدامنه عشر دقاقيق..
شـاعـر  :3خـلي نـشــوف جـبـار مـحــيـبس شـمــحـضـرنه من

قنبلة?
شاعر  :2لك القنبلة الصدك صارت البارحة بالليل..

شاعر  :3وين صارت
شاعر  :2بحانة الغابات 

شاعر  :1اشصار?
شاعر  :2صدك متعرفون?

شاعر  :1ال والله?? اشصار.. دحجي?
ـو) وبــعض شــاعـر  :2لك ســمــعت األمـن اخــذوا (جــان دمـُّ

األصدقاء 
شاعر  :3ال بشرفك …! ليش اخذوهم?

شاعر  :2اكيد (جان) اليصه وشا الوضع
شاعر  :1ماكو غيرهه.. بس منو كلك?

شاعر  :2يكلي منـو كلي? كهـوة حسن عجـمي كله تسولف
بالقضية..

شاعر  :3ميستاهل جان بس ال يأذُّونه..
شاعر  :1شيأذُّون منَّه بعد هو باقي بي شي ما أتأذي..
شـاعر  :2والله ضـربـة وحـده من ذوله اجلالب عـله جـسمه

الضعيف يعني نهاية حياته..
عوَّد لتكول هجي إنْ شاء الله ماكو شي.. شاعر  :3ال 
شاعر  :1اكلكم صدك قريتوا هذا العدد من مجلة حراس

الوطن?
شاعر  :3ال والله..

شاعر  :2اكو بيه شي مهم?
شاعر  :1اعتقد..

هم? شاعر  :2شنو هذا الشي ا
شـاعر  :1والـله قـريت بـيـان شـعـري مـثـيـر نـاشـره عـدنـان
الصائغ بعنوان الثمانـييون قادمون يدافع بي عن قصيدة
?النثر والشعراء الشباب وناشر قصائد نثر مع صور

الشعراء… 
شاعر  :3معقوله آني مستغرب

شاعر  :1ليش مستغرب?
ؤسسة الثقافية تسمح شاعر  :3طبعا مستغرب معقولـه ا

بهذا الشي?!
شاعر  :2قصائدنا موجودة

شاعر  :1طبعا ومعزَّزة بالصور..
شاعر  :3والله هذا خوش خبر 

شاعر  :2آني خايف يطلع هذا البيان الشعري مصيدة!
شاعر  :1يعني شلون مصيدة??

شاعر  :2يعـني الحتـواء الشـعـراء الشـباب وتـاليه نـشوف
نفسنه ?نصيح الله يخلي الريس..

عود نصي صوتك ما عايزين مصايب.. شاعر  :3
شـاعر  :1هاي شـنـو? شـوفـوا جـبـار مـحـيبـس واكف اباب

نتدى  ا
(يقتربون من الفنان جبار محيبس ليسأله أحدهم)

شاعر  :3ها أستاذ جبار شو مو عله بعضك?
جبار مـحيب: هـلو أصـدقائي (بـحزن) تـأجَّل العرض آني

آسف 
شاعر  :2ليش? خو ماكو شي?

ــنــوع عــرض جــبــار مــحــيـــبس: 
سرحية بدون موافقة الرقابة. ا

شاعر  :1موخوش خبر..
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كــشــفـت تــقــاريــر صـــحــفــيــة أن
تطبـيق التـراسل الفـوري األشهر
في الــعــالم (واتــســاب) بــدأ في
ـا وصفه حتذيـر مـسـتخـدمـيه 
بـ(اخلــطــر األكــبــر) الــذي يــهـدد

حساباتهم.
وأوضح موقع (بـز فـيد نـيوز) أن
واتـســآب طــرح حتــديـثــا جــديـدا

يـحـذر مــسـتـخــدمـيه في حـال 
إعـــادة تــوجـــيـه إحــدى رســـائـــله
مرات عديـدة حتى ال تـدخل تلك
الـرسالـة ضـمـن نظـام (احلـد من
ــعـلــومـات اخلــاطـئـة) انـتــشـار ا
التي قد تؤدي إلى أن يتم تطبيق
عـقـوبـات عـلى حـسـابه قـد تـصل
إلى إغـالق حـــــســــابـه تـــــمـــــامــــا
وسيسهـل التحديـث اجلديد على

ــســتــخــدمــ مــعــرفــة مــتى  ا
إعــادة تـــوجــيه رســـالــتـــهم الــتي
يـــتـــلـــقـــونـــهـــا عـــدة مـــرات عـــلى

(واتسآب).
وسـيـعـمل الـتـحـديث اجلـديـد في
حالـة  إعادة تـوجيه أي رسـالة
ــســتـخــدمــ أكــثــر من 5 بــ ا
مـرات ســتــظــهـر تــلك الــرســالـة
هـورة بـسـهم مخـصص يـظـهر
أن تـــــلك الـــــرســـــالـــــة  إعــــادة
تـوجـيـهـيـهـا إلى تـلك احلـسـابـات
مع نـشـر الــتـوقـيـتــات الـتي تـمت

فيها إعادة التوجيه
كـمـا سـيـعـمل الـتـحـديث اجلـديـد
ستخدم في حال حاول أحد ا
إعادة تـوجيه رسـالة سـبق إعادة
تـــوجــــيـــهـــهــــا عـــدة مــــرات قـــبل
مــسـتــخــدمــ آخــرين بــإظــهـار

عالمة على تلك الـرسالة بأنه (
إعادة توجيهها عدة مرات).
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أن ابـدالـهـا بـشـركـتي فـيـسـبوك
وغــوغل الـلـتــ ال تـنـتـجـان أي

شيء ملموس). 
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تــوظف بــويـنـغ الـتـي تـأســست
قـبل  103أعــوام أكـثــر من الف
شـــخص حــــول الـــعـــالم 89,5
ـــئــة  مـــنــهم  137ألـــفــاً في بــا
ـتــحـدة وفق مـوقع الــواليـات ا

الشركة االلكتروني.
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ميـرلـوزو أن (بويـنغ واحدة من
مـحـركـات االقـتـصـاد األمـيركي.
إنــهــا مـــهــمــة جـــداً لــلــواليــات

تحدة).  ا
ويــــــــــضـــــــــــيـف أنـه إذا قــــــــــرر
الــســـيــاســيـــون األمــيـــركــيــون
صـنعة الـهجـوم على الـشركـة ا
فــســيــلــحــقــون لــطــائــرة  777 
الـضـرر بـأنـفـسـهم ألن (وظـائف
عـــديــدة ســـتــكـــون عــلى احملك
وشــــبــــكــــة مــــزودين شــــديــــدة
كن الضـخامة وهـذه أمور ال 

ــكن أن يـــكــون هــذا لــكن هـل 
مـــــؤشــــــراً إلى أن الــــــواليـــــات
ـكن أن تتـخلى عن تـحدة ال  ا
أفـــضل إنـــتــاجـــات قـــطـــاعـــهــا
اجلــوي? لـم تــردع الــصـــحــافــة
بــدورهـا الـنــواب من اسـتـدعـاء
دير التنفيذي للشركة دينيس ا
ميلنبورغ إلخضاعه لنفس نوع
اإلذالل الذي واجهه ارباب وول
الية عام. ستريت بعد األزمة ا
يــرى اخلـــبــيــر فـي مــركــز (ايــر
انــســايت ريــســرتش) مــيــشــال

عن مقتل  346شخصاً ما أدى
الى أزمــة غـيــر مــسـبــوقــة لـدى
الــعــمالق االقــتــصــادي واثــارة

الشكوك.
وقــد وجه الـــرئــيس األمـــيــركي
دونـالــد تـرامب صـاحب شـعـار
(أمــيـركـا أوالً انــتـقـادات مـراراً
لـشـركـة بـيـونـغ مـوصـيـاً إيـاها
بـإعادة تـصنيـع طائـرتها لـكنه
لم يــذهـب لــدرجــة مــنــعــهــا من

التحليق.
ويدعم سيـاسيون كبـار الشركة

{ نيويورك - (أ ف ب):  تعتبر
شــركــة بــويـــنغ من ابــرز رمــوز
الصناعة االميركية فهي توظف
آالف األشــخـــاص في مـــصــانع
تـقع فـي مـعــاقل اجلــمـهــوريـ
ــنـحـهـا ـقــراطـيـ مـا  والـد
وزنـا اقــتـصـاديــا واجـتـمــاعـيـا

تحدة. كبيرا في الواليات ا
وقـد تـضــررت سـمـعــة الـشـركـة
مـنذ جتـمـيد طـائـرتهـا من طراز
 737مــاكس قـبل أربــعـة اشـهـر
بـعـد كـارثتـ جـويـت أسـفـرتا
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صـري الكبير تحف ا افتتـاح ا
نـــــهــــايـــــة عــــام  2020والــــذي
ســـيـــضـم أكـــبـــر وأهم الـــقـــطع
ـصـرية كـتـشـفـة لـلـحـضـارة ا ا
تحف ة مع اإلبقاء على ا القد
ـصـري بـالـتحـريـر الـذي شـيد ا

قبل نحو  116عاما.

وأضـــاف (بـــعـــد االنـــتــهـــاء من
التـرميم سيـكون التـابوت معدا
ـصـري ـتــحف ا لــلـعــرض في ا
الـكـبـير مع الـتـابـوتـ اآلخرين
وبــاقي مـــجــمــوعــة تــوت عــنخ
آمــون الـتي تـزيـد عــلى خـمـسـة
آالف قــطــعــة). وتــتـوقـع مــصـر

الـكـبيـر).وقـال الـعنـاني (نـتوقع
ثــمـانـيـة أشـهـر من الـعـمل عـلى
األقـل حــتى نـــنــقـــذ الــتـــابــوت
خاصـة قاعـدته طبـقات اجلص
ـذهبة التي سـقطت الطـبقات ا
الــــــتي ســــــقـــــطـت الـــــشـــــروخ
ــــوجـــــودة فـي الــــتـــــابــــوت). ا

مـنـذ  97عـامــا).وأشـار إلى (أن
الـتابـوت الثـالث اخلـارجي كان
في حـالة سـيئـة لـعدم خـضوعه
ألي نــــوع من الـــتـــرمــــيم مـــنـــذ
اكتشافه وهو مـا استدعى نقله
إلى مـــركــز الـــتــرمـــيم احلــديث
ـــصـــري ــــتـــحـف ا ـــقــــام بـــا ا
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ـصـري خـالد قـال وزيـر اآلثـار ا
الــعـنــاني األحــد (إن الــتــابـوت
ــذهب اخلـارجي لـلــمـلك تـوت ا
عـنخ آمـون سـيـخـضع لـعـمـلـيـة
تـرمـيم تـسـتـغـرق نحـو ثـمـانـية
أشهـر وذلك بعـد نقـله ألول مرة
ـلوك خـارج مقـبـرته في وادي ا
بـاألقصـر). ونـقـلت وزارة اآلثار
لك الشاب التابوت من مقـبرة ا
في تــمــوز إلى مــركــز الــتـرمــيم
ــصـــري اجلـــديــد ـــتــحـف ا بـــا
الــقــريب من أهــرامـات اجلــيـزة
حـــيث أجـــريـت له تـــدعـــيـــمــات
أولية.وقـال العنـاني قبل عرض
التـابوت لـوسائل اإلعالم داخل
كـبــسـولـة مـعــقـمـة (إنـه عـنـدمـا
اكــــتـــشف عــــالم اآلثـــار هـــوارد
كــارتـر مـقـبـرة تـوت عـنخ آمـون
في تشـرين الثاني  1922كانت
ــــلك داخل ثـالثـــة مــــومــــيــــاء ا
توابـيت).وأضـاف (أن التـابوت
الــداخــلي مـصــنــوع من الـذهب
110 اخلـــــــــــــــالـص ويـــــــــــــــزن 
كـيـلـوغـرامـات بـيـنـمـا الـتـابوت
ــــذهب األوسـط من اخلــــشـب ا
تحف وقد  نقل االثن إلى ا
ـصــري بـالـتــحـريــر مـنـذ زمن ا
وبـــــقـى الــــتـــــابـــــوت الــــثـــــالث
ــقــبـرة ــكــانه في ا اخلـارجي 
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الـكيـمـيـائي وأرفـقـوا مع العالج
عــمــلــيـــة تــخــفـــيض الســتــهالك
) فــانـحــسـر الـورم ــيـثــيـونـ (ا

بشكل ملحوظ.
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األنسـجـة الرخـوة وهـما نـوعان
نـادران من الـسرطـان ويـصـيـبان
عــــادة األعـــــضــــاء أو الـــــقــــفص
الـصــدري.. وأخـضع الـبــاحـثـون
فـــــئـــــران مـــــريـــــضــــة لـــــلـــــعالج

الباحـثون هذه احلـمية الـغذائية
على فئران بصحـة جيدة للتأكد
رجـوة على األيض من آثارهـا ا
ثم عــــــلى قـــــوارض مـــــصـــــابـــــة
بــسـرطــان الـشــرج أو سـاركــومـا

لــلــحــمض األمــيــني الــذي يــعـد
أساسـيـا للـجـسم الذي يـتزود به
عـــبـــر األغـــذيـــة إذ يـــعـــجـــز عن
إنــتـــاجه بــنــفــسه ويــعــمل هــذا
احلــمض األمــيــني الــذي يـؤدي
دورا أســـاســيـــا في الــتـــفــاعالت
األيــضـيـة عــلى تـعــزيـز اخلاليـا
السـرطانـية لـذا من اجليـد احلد
مـــنه فـي فـــتــــرة الــــعالج. وقـــال
جـايـسون لـوكـاسـال الـقـائم على
الـتـجـربــة الـعـلـمـيـة (نـعـمل عـلى
جتـويع اخلاليـا الـسـرطـانيـة من
خالل حــــرمـــــانــــهــــا مـن بــــعض
ـغــذيـات) مـضـيــفـا (لـيس هـذا ا
بـــالـــطــــبع عالجــــا شـــامال ضـــد
الـــســـرطـــان لــــكـــنه يـــظـــهـــر أن
االمـــتــــنـــاع عـن تـــنــــاول بـــعض
األطعمة يؤثر على عملية األيض
ـو الــتي تــؤثــر بــدورهــا عــلـى 
اخلاليــا الــســرطــانــيــة). وجــرب

 ÊU e « ≠ ÊbM

كشـفت دراسة حـديثـة نشرت في
العـدد األخـير جملـلة (نـيتـشر) أن
كن أن تـكافح التـغذيـة اجليـدة 
مـــرض الــــســـرطــــان. وأظـــهـــرت
الــدراســة  –الــتي أجـــريت عــلى
الـفـئران  –أن احلـميـة الـغـذائـية
الـتي تـعــمل عـلى تـخـفـيض أحـد
ـمـكن األحـمـاض األمـيـنـيـة من ا
أن تـزيــد من فـاعـلــيـة الـعالجـات
الـكـيـمـيـائـيـة واإلشـعـاعـيـة الـتي
تستخدم لعالج مرض السرطان.
ـعـروف ويـغـذي هـذا احلـمض ا
وجود بكثرة يثيون «وا بـ »ا
في الـلـحــوم احلـمـراء والـبـيض
اخلاليــا الـــســـرطــانـــيـــة لــذا من
الضـروري اإلبقاء عـليه في أدنى
ـريض. مــسـتــويــاته في جــسم ا
وعـــمـل فـــريـق الــــدراســـة عــــلى
خــــفض اســـــتــــهالك الــــفــــئــــران

بلـغت  20 مـلـيـون دوالر.والـفـيـلم
بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد
بــيت وآل بــاتــشــيــنــو ومــارجـوت
روبي ومـن إخــــــراج كــــــويــــــنـــــ
تارانـتيـنو. وتـراجع فـيلم احلـركة
ـغــامـرات الــرجل الـعــنـكــبـوت: وا
بـعـيـدا عن الـوطن سـبـايـدر مـان :
ـركــز الـثـالث فـار فـروم هــوم من ا
ــركـز الــرابع هــذا األســبـوع إلى ا
بإيرادات بلغت  7.8مليون دوالر.
الفـيـلم بطـولـة توم هـوالنـد وجيك
جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا
ومن إخراج جون واتس. وتراجع
اجلــزء الــرابع من فــيــلم الــرســوم
ـتــحـركــة حــكـايــة لـعــبـة 4 تـوي ا
ـركـز الـرابع إلى سـتوري  4 من ا
ــركـــز اخلــامـس هــذا األســـبــوع ا

مسجال  7.2مليون دوالر.

{ لــــوس اجنــــلــــوس - وكـــاالت-
تــصـــدر فـــيــلـم احلــركـــة اجلـــديــد
هوبس أند شاو إيرادات السينما
في أمــريــكــا في مــطــلع األســبـوع
مـــســـجال إيــــرادات بـــلـــغت 60.8
مليون دوالر. والفيلم بطولة دوين
جــونـــســـون وفــانـــيــســـا كـــيــربي
وجـيــسـون ســتـاثم وإدريس إلــبـا
ومن إخراج ديفيد ليتش. وتراجع
ــتــحـركــة  األسـد فـيــلم الــرسـوم ا
2019 ; ــــــلك 2019 اليـــون كــ ا
ركـز الثاني ركـز األول إلى ا من ا
هــــذا األســـبــــوع مــــســــجال 38.2
مـلـيـون دوالر.كـمــا تـراجع الـفـيـلم
الــكـــومــيـــدي حـــدث ذات مــرة في
هولـيـوود ونس أبـون إيه تا إن
ــركـز الــثـاني إلى هـولــيـوود من ا
ــركـز الــثــالث مــحــقــقــا إيـرادات ا
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تـــــرتــــــفع فـي  فـــــصـل الـــــصــــــيف
احـتـمـاالت خـطـر اإلصـابـة بـضـربة
شـمس وحــروق شــمـســيــة فـضال
ــــكن عن صــــعــــوبــــات الــــنــــوم. و
شاكل من مواجهة هذه اخملاطر وا
خالل بـعـض الـتــدابــيـر الــبــسـيــطـة
كارتداء قبعـة واستخدام كر واق

من الشمس.
وأكد أندرياس بـاتس من الصليب
ـــاني عــــلى ضـــرورة األحـــمــــر األ
حــمــايـــة الــبــشـــرة خــاصــة األنف
واألذن والرقبة من أشـعة الشمس
باسـتـخـدام كـر واق من الـشمس
ذي مُعامل حـماية   SPF يبلغ .50
وفي حــــــال اإلصـــــابـــــة بـــــحـــــروق
شمـسـيـة والـتي تـتـمـثل أعـراضـها
ــكن في احـــمــرار اجلـــلـــد فــإنـه 
تـــخــفـــيـف اآلالم بــواســـطـــة جِل أو
لوشن خال من العـطور أو كمادات
رطــبــة. أمــا إذا تــكــونت عــلى هــذه
احلــروق مــا يــشــبه الــفــقــاعــات أو
صـاحــبــهــا آالم شــديــدة أو حـمى
فـيـجب الــتـوجه إلى الـطــبـيب. كـمـا
يـجب الـذهــاب إلى الـطـبــيب أيـضـاً
في حــــال األطــــفــــال الـــــذين تــــقل

أعمارهم عن عام.
ولتـجـنب اإلصـابـة بـضـربـة شمس
يـنــبـغي ارتــداء قـبـعــة أو قـلــنـسـوة.
وتـتــمـثل أعــراض ضـربـة الــشـمس
في الصداع وتصلـب فقرات العنق
والـغــثـيــان والـقيء. ويــلـزم الــتـوجه
لــلــطـــبــيب في حـــال اشــتــداد هــذه
األعـراض أو إذا كـانت مــصـحـوبـة
بحـمى. وتتـمثل اإلسـعافـات األولية
ثل هـذه احلـاالت في االبـتـعاد عن
أشعـة الـشمس والـذهـاب فوراً إلى
الـظل مع تـغــطـيـة الــرأس والـرقـبـة

بقطعة قماشية مبللة.
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