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بـشـان وجـود أشــخـاص مـفـقـودين أو
) ,واضــاف انـه (ســبق وان مــغــيــبــ
تـلـقى اجملـلس فـي وقت سـابق قـائـمـة
بـاألسـمـاء من عـضــو مـجـلس الـنـواب
أســامـــة الـــنــجـــيـــفي بـــشــأن ذلك و
اإليـعـاز إلى مـحـاكم الـتحـقـيق حـسب
كاني بـتلقي الـشكاوى االختصـاص ا
واتخـاذ جـمـيع اإلجـراءات القـانـونـية

ــعــرفـة مــصــيــرهم ومــنــهــا  انــتــقـال
الـقـضـاة وأعـضـاء االدعـاء الـعـام  إلى
ـواقع الـتي يـدعـى أنـهم مـحـجـوزون ا
فيـها لـلتـأكد من مـصيـرهم بالـتنـسيق
والـــتـــعــــاون مع اجلـــهــــات األمـــنـــيـــة
اخملــتـــصــة) ,واشــار الـــبـــيــان الى ان
(اجملتمع بحثوا ايضا نتائج  زيارة
الوفـد الـقـضائـي إلى مجـلس الـقـضاء

محكمـة جنايـات ديالى باإلعـدام شنقاً
ـوت بـحق مـتـهم قـتل ضـابـطـا حـتى ا
في الشرطة وخمـسة مواطن بدوافع
ــنــصــوريــة. إرهــابــيــة في مــنــطــقــة ا
وأوضح الـبـيـان أن (الـهــيـئـة الـثـانـيـة
حملكـمـة جنـايـات ديالى نـظـرت قضـية
مـــدان اعــــتـــرف بـــاالنــــتـــمـــاء إلحـــدى
ــسـلــحــة وحـكــمت عــلـيه الـفــصــائل ا
ة ـوت عن جر باالعدام شـنقـا حتى ا
قتل ضـابط شـرطـة وإصابـة اثـن من
ـنـصوريـة قـرية حمـايـته في مـنـطقـة ا
شـروين) مــبـيـنــا ان (احملـكـمــة نـظـرت
قضـيـة ثانـيـة للـمدان نـفـسه وأصدرت
وت عليه حكـما باالعدام شـنقا حتى ا
ـة قتل  5مواطنـ والتـمثيل عن جر
بجثثهم بعـد هجوم إرهابي على قرية
شــروين) ,مــشـــيــرا الى ان (االحـــكــام
ادة ـدان تـأتي وفـقـاً ألحـكـام ا بـحق ا
الــرابـــعــة / 1من قـــانـــون مــكـــافـــحــة
اإلرهـاب رقم  13لــســنـة †2005 . في
غـضـون ذلك نـاقش مــجــلس الـقــضـاء
ـــفــقـــودين الـــقـــضــايـــا اخلـــاصـــة بـــا
ـــغــيـــبـــ و مــا يـــثـــار بـــشــأن ذلك وا
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واكد الـبـيان ان (رئـيس اجملـلس فائق
زيدان ناقش مع رئيـسي االدعاء العام
مــوفق الـــعــبــيــدي وهـــيــئــة اإلشــراف
الـقـضــائي جـاسم الــعـمـيــري مـا يـثـار
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بـإقـلـيم كــردسـتـان والـذي ضم رؤسـاء
االدعـــاء الــــعـــام و هـــيــــئـــة اإلشـــراف
القضائي ومحكمـتي أستئناف نينوى
ـواضيع وكركـوك والـتـطـرق جلـمـيع ا
التي من شـأنها مـعاجلـة  اإلشكـاليات
ـركــز واإلقـلـيم الـتي قـد حتــصل بـ ا
قـدر تـعـلق األمـر بـالـشـأن الـقـضـائي),
وتـابـع انه ( االتــفـاق عــلى تــشــكـيل
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ـركـزية اصـدرت احملـكـمـة اجلـنـائـيـة ا
الـتــابـعــة حملـكــمـة اســتـئــنـاف بــغـداد
الـرصـافـة االحتـاديـة حـكـمـاً بـالـسـجن
ـدة ست سـنـوات عـلى مـدان ضـبـطت
فــيــمـا بــحــوزته الف حــبــة مــخــدرة  ,
كـشـفت عن تـصــديق اعـتـرافـات مـتـهم
أقـدم عــلى ابـتــزاز فـتـاة الــكـتــرونـيـاً .
وقــال بــيــان جملـلـس الــقـضــاء االعــلى
تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (احملــكــمــة
اجلـنـائـيـة نـظــرت قـضـيـة مـدان يـقـوم
ببـيع احلبـوب اخملدرة ضبـط بحوزته
نـحــو الف حــبـة مــخـدرة) ,مـبــيــنـا ان
(احملـكـمـة أصـدرت حـكــمـهـا بـالـسـجن
ـدان استـناداً دة ست سـنوات عـلى ا
ادة  28من قانـون اخملدرات ألحكـام ا
ؤثـرات العـقلـية) ,وتابع الـبيان ان وا
(محكمة حتـقيق الرصافـة التابعة إلى
ذات االســتـــئــنـــاف كــانت قـــد صــدقت
اعترافـات متهم أقـدم على ابتـزاز فتاة
الكـتـرونـيـاً وتهـديـدهـا بنـشـر صـورها
عـبــر مـواقع الــتــواصل االجـتــمـاعي),
مـــشــيـــرا الى ان (احملـــكــمـــة اتـــخــذت
ـتـهم وصدقت اإلجراءات كـافـة بحق ا
اعتـرافـاته قـضـائيـاً). وكـانت احملـكـمة
دة  15عامـا على قد قـضت بـالسـجن 
مـدان يــعــمل في مـا يــســمى الـشــرطـة
اإلسالمـيــة أحـد تـشــكـيالت داعش في
منـطقـة البـو كمـال السـورية. وحـكمت
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كــشف نـائب رئــيس الـوزراء وزيــر الـنــفط ثـامــر الـغـضــبـان عن ســلـســلـة إصالحـات
ـقبـلة. وقـال الغـضبـان خالل مؤتـمر الـطاقة دة ا وتغيـيرات في قـطاع الـطاقـة خالل ا
الـدولي امس ان (قـطـاع الطـاقـة سـيـشـهد سـلـسـلـة من اإلصالحـات وإعادة الـهـيـكـلة
والـتـغيـيـرات جلـعله قـطـاعـا مسـتـداما) وأضـاف (نـرصـد التـطـورات الـتي حتدث في
ـتـجـددة ودورها ـسـتـوى الـتـكنـلـوجي وظـهـور مصـادر اخـرى لـلـطاقـة ا الـعـالم على ا

تنامي). ا
ـنـتـجـات الــنـفـطـيـة واعـلـنت شـركــة ا
جنــاح خـــطــة عـــاشــوراء بـــتــجـــهــيــز
واكب بـاكـثر من 40 ملـيـون لـتر في ا
كــربالء والــنــجـف . وقــال مــديــر عــام
الشـركة كـاظم مـسيـر يـاس في بـيان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امـس ان (خـــطـــة
التوزيع تأتي انسجاما مع توجيهات
الــغــضـــبــان وان الـــكــمــيـــات جــهــزت
لـــلـــمـــواكب عـــبـــر الـــيـــات الـــشـــركـــة
ــتـنـقــلـة وتـوزيع االدوار واحملـطـات ا
مؤكدا ـعنـية) , هـام ب اجلـهات ا وا
ان (الـكــمــيــات تـوزعت بــ الــبــنـزين
وزيت الـغــاز والــنــفط االبـيـض فـضال
عن الــغـــاز الــســائل و االســـطــوانــات
اجملـهزة) ,ولفت الى (امـتالك الـشـركة
خلـــبـــرات تـــراكـــمـــيـــة في مـــثل هـــذه
ـنـاسـبات) واضـاف ان (الـشـركـة من ا
حلظة انتهاء زيـارة العاشر من محرم
بـــدأت تـــســـتـــعـــد لـــزيـــارة االربـــعــ
ومـشــاركــة اكــثــر من الف مــوظف في
ادارة هـــذه اخلــــطــــة والـــعــــمل عــــلى
ـســتــويـات). من تـنــفــيـذهــا بــاعـلـى ا
جــــانــــبـه قــــال مــــديـــــر فــــرع كــــربالء
للمـنتـجات النـفطـية حسـ اخلرسان
ـواكب بـعـشـرة ان (الـشـركـة جـهــزت ا
االف لتـر من البـنزين ومـليون لـتر من
الـــنـــفط االبـــيض لـالفـــران واخملـــابــز
فضال عن جتهـيزها بـاكثر من ثـمانية
ملـيـون لـتـر من زيت الـغـاز لـلـمـولدات

ـثـل رئيـس الوزراء لؤي اخلـطـيب و
الـغضـبـان  أبـرمت الـوزارة عـقـداً مع
ــانــيـة ائــتالف شــركــتي ســيــمــنــز اال
ــصــريــة إلعــادة بــنــاء وأوراســكــوم ا
وتــأهــيل مــحــطــتي بــيــجي الــغــازيــة
األولى والـثـانـيـة في مـحـافـظـة صالح
الدين وبـواقع عـشـر وحدات تـولـيـدية
فضال عن تـاهيل ونـصب شبـكات نقل

الــــطــــاقـــة 400 كي.في و132 كي.في
) الفــتـا الى ان الـتــابـعــة لـلـمــحـطــتـ
(قيـمة الـعقـد بلـغت مـليـارا وثالثمـائة
ـدة إجنـاز وعـشـرين مـلـيـون دوالر و
تدريجية 28 شهراً وقـد مثل الوزارة
بـتــوقــيع الـعــقــد مـديــر عــام الـشــركـة
ـنطقة الـشمالية العامة النـتاج طاقة ا
ــانـيـة ولـيـد خــالـد ومــثل الـشــركـة اال

ديـر الـتنـفـيـذي لقـطـاع الطـاقـة كر ا
دير العام التنفيذي ام و بحضور ا
جو كايزر). ونـقل البيـان عن اخلطيب
الـقـول ان (هــذا الـعــقـد ضــمن اخلـطـة
الـتي أعــدتـهــا الــوزارة إلعـادة تــأهـيل
قـطـاع الـطـاقـة في الـعـراق بـشـكل عـام
ـــــــنــــــــاطق احملــــــــررة عـــــــلـى وجه وا
اخلصوص حيث سـيتم اضافة 1690

ومــا شــابـه في حــ وصل مـــســتــوى
واكب بـالـغـاز السـائل الكـثر جتهـيـز ا
من عــشــرين الـف اســطــوانــة وكــلــهــا
ــدعـــومــة), بــاالســـعــار الـــرســـمــيـــة ا
موضحا ان (جهود الشـركة لم تقتصر
نتجات الـنفطية فحسب على توزيع ا
ــا ســاهــمت في عــمــلــيــة تــفــويج وا
الزائرين مـن والى كربالء) مـنوها الى
ئة واربع سيارة (مشاركة الشركة 
74 منها لنقل الركاب باحجام مختلفة
و 66 من ســيــارات احلـــمل بــاحــجــام
مـخـتـلفـة فـي مـا بـلغ مـجـمـوع االلـيات
ـنتـجات اكـثر من العـاملـة في توزيع ا
500 الـيــة مــنــهـا 14 مـحــطــة تــوزيع
متنـقلة). بدوره قـال مدير فـرع النجف
ـوزعـة زيـد اخملـزومي ان (الـكــمـيـات ا
ــديـــنــة والـــطــريق ـــواكب في ا بــ ا
الرابط بـ كربالء والـنجف بـلغت 10
مالي لتر مـن البنزين و7 مالي لتر
من زيت الغاز ومليون لتر من البنزين

احملسن مع  8 االف اسطوانة غاز). 
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من جهة اخرى ابـرمت وزارة الكهرباء
مع شــركــة ســيــمــنــز عــقــدا  لــتــأهــيل
مــحـطــتـي بــيـجـي الــغـازيــتــ األولى
والـثــانــيــة. وقــالت الــوزارة في بــيـان
امس إنه (ضــمن فـــعــالــيــات مــنــتــدى
العـراق لـلطـاقـة الـذي انطـلـقت أعـماله
في فـنـدق الـرشـيـد وبـحـضـور الـوزيـر

مـيـكـاواط إلى مـنـظـومـة االنـتـاج بـعـد
دخـول هـاتـ احملـطـتـ إلى اخلـدمـة
والــتي تـــعــرضـــتــا لـــلــدمـــار من قــبل
داعش) مـبيـنـا ان (الـعـقـد هـو بـاكورة
برم مع رحلـة الثـانيـة من االتفـاق ا ا
سيمنز وستعقبه مجموعة من العقود
األخــرى تـــشـــمل قـــطــاعـــات االنـــتــاج

والنقل والتوزيع). 

جلــان مــشــتــركـــة لــلــتــصــدي جلــرائم
اإلرهـاب واخملــدرات ومـعــاجلـة حــالـة
ركز ـراجعـة محـاكم ا قيام  الـبعض 
او اإلقـلـيم لـتـقـد الـدعـاوى الـكـيـديـة
واسـتـغاللـهـا إلغـراض غـيـر مـشـروعـة

مخالفة للقانون). 
 U uKF  ‰œU³ð

واتـــــــفق رئـــــــيـس االدعــــــاء الـــــــعــــــام
ومستشارة العدالة اجلنائية في فريق
مـكــافــحــة اإلرهـاب الــتــابع لـلــســفـارة
البريطانية صوفي توماس على تبادل
ــعـلــومــات بــشـأن قــضــايــا االرهـاب ا
وجرائم الفسـاد االداري . وقال البيان
ان (اجلـــانــبـــ بـــحــثـــا اقـــامــة ورش
تــدريــبـيــة من قــبل خــبــيــر الــســجـون
ومـراكــز االحـتـجــاز مـارتن فــاركـوهـار
ـسـؤول عن العضـاء االدعـاء الـعـام ا
ـواقف ومــراكـز االحــتـجـاز مـتــابـعــة ا
والـــســــجـــون فــــضال عـن مـــنــــاقـــشـــة
ــعــلــومــات بــشـأن مــوضــوع تــبــادل ا
قــضـــايــا اإلرهـــاب وجـــرائم الــفـــســاد
ـــــالـي وكـــــذلك تـــــطـــــويـــــر اإلداري وا
واضيع اخلـاصة بالـورشة نفـسها). ا
على صـعـيـد مـتصل  ,تمـكـنت مالكات
مكتب حتقيق كربالء في هيئة النزاهة
من ضـبط األضـابـيـر اخلـاصـة بـاثـن
من العـقـود الـزراعيـة لـوجود شـبـهات
ابــتـزاز وطــلب رشــا من قــبل عــددٍ من
موظفي مديرية الزراعة في احملافظة. wMł∫  مزارعون يجنون محاصيلهم في كربالء

وأجراء عـمـلـيـات حتويل الـدورة الـدمـوية
الــبــوبـيــة في حــاالت تــشــمع الــكــبـد.وفي
مــجـاالت الــبــحث والــنــشـر الــعــلــمي كـان
لـلــبــحـراني   35بــحـثــاً بــشــأن مــخــتـلف
أمــراض جــراحــة اجلــهــاز الــهــضــمي في
ية كما نشر مختلف اجملالت الطبية العا
بـحـثـاً أصـيالً بـشـأن أورام الـلـمفـاويـة في
االمـعـاء في الـعـراق و اخـتـيـار الـبـحث
كـأحـسن بـحث فـي الـعـالم في هـذا احلـقل
والذي نـشـر في كـتـاب اجلراحـة الـسـنوي
.1984كـمـا أشـرف عـلـى تـأسـيس مـتـحف
الـنـماذج الـطـبـيـة وكـذلك تـنـظـيـر اجلـهاز
الـهـضـمي في الـوحـدة اجلـراحـيـة االولى.
وكـان وزير الـصـحـة عالء الـدين الـعـلوان
وقد نـعى البـحراني في بـيان قائـال (ببالغ
احلــزن واألسى تــلــقّــيــنــا نــبــأ وفــاة أحـد
أعمدة الطب في الـعراق أستاذنـا وزميلنا
العزيـز الدكـتور زهيـر البـحراني أحد أهم
الــروّاد في مــجــال اجلــراحـة وأحــد أعالم
الطب في الـعراق والـشرق األوسط مـقدّما
أكثـر من سـتـة عـقود من اإلبـداع والـعـطاء
هني واإلنسـاني وكان مثاال في األخالق ا
والـرحــمـة وأســهم في اجنـاز الــكـثــيـر من
البحوث وتخريج اآلالف من األطباء الذين

كانوا وال يزالون يخدمون البلد).
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ا هي اجلانب ال زال احلديث عن قـضاء النعمـانية  يجـرني الى جوانب اخرى  ر
ـاضي قــضـايــا سـوء االكــثــر اهـمــيـة   فــبـعــد ان تـنــاولت في عــمـودي االســبــوع ا
ـدن التي مـررت بهـا  وصوال الـى النـعمـانيـة  اعود هذا اخلـدمات  الـتي تعـانيـها ا
ـا تـشمل االسـبوع الى قـضـيـة اساسـيـة ال تـتعـلق بـهـذا القـضـاء اجلـميل فـقط  ا
رقد شاعر شعراء العرب (ابو العراق والـوطن العربي برمته  وهي االهمال الكبير 
تـنبي) الـعـراقي االصيل ابن الـكـوفة الـذي استـنشـق هواء بـغداد سـنوات الـطيـب ا
عـدة  وانتـهت حيـاته مـقتـوالً على تـربة الـنـعمـانيـة .. فهـذا الـشاعـر الذي اعـجز عن
وصـفه كـونه نـادرة زمانـه  وأعجـوبـة عـصـره  يـنام نـومـته االبـديـة  شـاكـيـا الزمن
تـنـبي الـذي جـعلـه يُـقتـل في وطـنه  دون ان يـقـدر هـذا الـوطن عـظـمتـه .. لـقد قُـتـل ا
بسـبب إحدى قصـائده الـتي احتـوت على إهانـةٍ لرجلٍ يـدعى "ضبـة األسدي" والذي
ـتنـبي وابـنه محـسد تـعـاون مع عمه "فـاتك األسـدي"  وتمـكنـا من اعـتراض طـريق ا

وخادمه وقتلوهم بالقرب من ارض النعمانية في العام  354هـ .
تنبي  وهو عبارة عن قبة رقد جـاء وفق رؤى هندسة راقية  جسدت علو هـامة ا ا
شاهقة ترفعها ستة أعمدة ارتفاع كل منها  13مترا تتخللها رسوم وزخارف جميلة
رقد ايضا قاعات لـلنشاطات الثقافـية والفنية عددها  7مـنفصلة عن . وتضم بنـاية ا
بعـضهـا بعضـا ورغم كل ذلك هـو االن بال حيـاة  تتـجول في ارجـاء البنـاء الكالب
ـكن ان يكـون قـبـلة عـلم الـذي كـان  والـقطط  ال يـحسُ الـزائـر بـأي اهتـمـام بـهـذا ا
سـيـاحيـة جتذب االالف من مـحـبي الشـاعر من الـعـراقيـ والعـرب واالجانب .. وان
يكون مـتنفسا للمـواطن من الكوت وبغـداد وبابل وغيرها من احملافـظات بعد توفير
ـستـلزمات الـسياحـية البـسيطـة من مطـعم وكافتـريا ومالعب اطفـال  وتهيـئة انارة ا
مـناسـبة  وبـناء دار استـراحة مـناسب  وتـوفير اذاعـة داخلـية ألشعـار خالـد الذكر
ـرقـد بـالتـقـنـيات ـوجودة حـالـيـا  في مـبنى ا ـتـنـبي  وتـأهيل مـنـصـة االحتـفـاالت ا ا
ـرقـد   وتـشـكـيل فـريق وظـيـفي ـؤدي الى ا ــطـلـوبـة  وأكـسـاء  حـديث لـلـشـارع ا ا
صغيـر لإلدارة  وال اظن ان  تنفيـذ ذلك يشكل صـعوبة ماليـة على احلكـومة احمللية
قترح في واسط او وزارة الثـقافة والسـياحة واالثـار  وبالعكس ان الـشروع بهـذا ا
يا في دنيا الشعر.. تنبي  هو االسم االشهر عربيا وعا  سيحقق وفرة مالية .. فا
وهـو بـالـنسـبـة لـلـعراق مـفـخـرة كـبرى  كـمـا شـكـسبـيـر في بـريـطانـيـا .. فـالذي زار
مـنـطـقــة  "ستـراسـفـورد" وسط بـريطـانـيـا مـثالً  البـد شاهـد  قـبـر وليـم شكـســبـير
 1616 - 1564 في كنـيسـة "هولي تـرينـيتي"  والحظ تـمتع  "سـتراسـفورد"  بـشهرة
يـة بوصفـها تـضم مرقد "ولـيم شكسـبيـر"  ويجد الـسائح والـزائر فيـها   كل ما عـا
يـشيـر الى الشـاعر االنـكلـيزي .. فـهل  نتـخذ من هـذا مثـاالً نحـتذي بـه? ويذكر أن
ـتــنـبي كــانت في عـام  1963حـضــرهـا الــشـاعـران أول نـدوة نــظـمت بــجـوار قـبــر ا
الكـبيران الـراحالن اجلواهـري ومحمـود درويش والعالمـة د. مصطـفى جواد فـيما
أقـيم عام  1978 مـهرجـان كبـير شـهد احـتفـاليـة إلزاحة الـستـار عن قبـره وأقيم عام
ـهـرجــانـات الحـقــاً  غـيـر ان  1993أول مـهــرجـان شـعــري عـنــد مـرقـده  وتــوالت ا
رفق الكبير يتالشى عقب انتهاء اي مهرجان  لتعود الحظ  ان االهتـمام بهذا ا ا

الوحشة اليه.
ـتـنبي ( 301م  354 –م) هـو أحمـد بن احلـس بن احلـسن بن عـبد ان أبـا الطـيّب ا
الصمـد اجلعفي أبو الطيب الكندي الكوفي  هو من أعظم شعراء العربية وأكثرهم
تمـكـناً من الـلغـة الـعربـية وأعـلـمهم بـقواعـدهـا ومفـرداتهـا وله مـكانـة سـاميـة لم تُتح
مـثـلــهـا لـغـيــره من شـعـراء الـعــربـيـة  وظل شــعـره إلى الـيـوم مــصـدر إلـهـام ووحي
لـلشـعـراء واألدباء. وهـو شـاعر حـكيم  وأحـد مـفاخـر األدب العـربي  وقـال الشـعر
صـبياً فنظم أول أشعاره وعمره  9 سنـوات واشتُهِرَ بحدة الـذكاء واجتهاده  وهو
صاحب كبـرياء وشجاعة وطموح ومـحب للمغامرات وكان في شـعره يعتز بعروبته
عارك إذ جاء ويفتـخر بنفسه وأفضل شعره في احلكمـة وفلسفة احلياة ووصف ا
بـصيـاغة قويـة محكـمة. وكان شـاعرا مبـدعا عـمالقا غزيـر اإلنتاج يـعد بحق مـفخرة

بتكرة. عاني ا لألدب العربي فهو صاحب األمثال السائرة واحلكم البالغة وا
وصـدق ابن رشــيق الـقــيـرواني صـاحـب كـتـاب (الــعـمـدة في
مـحـاسن الـشـعـر وآدابه ونـقـده) من أُطـلق عـلـيه لـقب "مـالئ
أل الـدنيا ويشغل الناس الدنـيا وشاغل الناس" فما زال 
فعـبقرية أبي الـطيب وخلوده  بـاقية .. بقـاء السن .. فهل

قترح ? سنسمع استجابة لهذا ا

فم مفتوح .. فم مغلق
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ـشهـد بـرمته يـبـعث على الـفـرح البـياض انـشرح صـدري وابـتهـجت أسـاريري فـا
ان الشارع يكاد يكون خاليا قبل ظهورهم دفعة كان طاغـيا والوجوه توهجت باال
فـحمدت الـله وشكرته نثـور كما وصـفوا  واحدة وبخـطوات واثقـة وكأنـهم اللؤلـؤ ا
ا وقبّلت يـدي ثالث مرات ووضعتها على جبهتي وقلت مع نفسي: ما زلنا بخير طا
هذا العـدد الكثيـر من الناس متـمسك بطـريق الله تعالى الـذي ال طريق أفضل منه
حلـياة تـسودها قـيم تعـطي للـبشريـة واحليـاة معنـاهمـا االنساني هـذا ما رأيـته عند
صـلـ بـعد صالة مـروري صـدفـة من أمـام أحد اجلـوامع الـذي تـزامن مع خـروج ا
ـشهـد برمـته تغـير وحتـول البـياض في عـيني الى سـواد والبـهجة اجلـمعـة . لكن ا
الـى احـبـاط عــنـدمـا أبــصـرت مــكـبـا كــبـيــرا لـلـنــفـايــات جـنب أحــد جـدران اجلـامع
فاستـغربت األمـر ان تمـر كل هذه احلشـود قرب الـنفـايات دون ان يحـركوا سـاكنا
ـبادرة: لِمَ انعدمت فـي النفوس ? وكـيف يكون االنسـان نظيفا وتساءلت حـينها عن ا
ـان ? ألم يـقل رسولـنـا الكـر (تـنظـفوا بـينـما مـكـانه قذرا? ألـيـست النـظـافة من اال
ـقــوالت حـبــيــسـة األذهــان دون أن جتـد لــهـا فــان االسالم نـظــيف)? لِمَ ظــلت هــذه ا
جتسيـدا في الواقع قد ينظـر البعض الى هذه احلادثـة على انها امر بـسيط  بينما
هي في غاية الـتعقيد فاإلجناز احلقيقي هو ان نحّول القيم الى سلوك . وال تختلف
اء ظهر اجلمعة بالتوقيت نفسه الذي هذه احلادثـة بشيء عن تلك التي ينقطع فيها ا
جتري فـيه الصالة لم أجـد تفـسيـرا لذلك سـوى ان العـامل يـذهبـون الى الصالة
سـؤول ـاذا نفـسـر انقـطـاعا مـتـكررا وفي هـذا الـتوقـيت حتـديدا ? أظـن ان ا واال 
يـخـشــون او يـتـرددون او يـتــحـسـبـون عــنـد مـحـاســبـة هـؤالء ألن الـعــذر فـيه بـعض
احلسـاسيـة. من حق أي انسان أن يـذهب الى دور العـبادة ويـؤدي جمـيع الفرائض
ـطـلوبـة لكن ال أظن مـن الدين بـشيء أن تتـرك عـمال له مسـاس بـحيـاة النـاس قد ا
ـقـولة الـتي كـتـبهـا أحـد الزمالء يـحق لك ذلك اذا كـان العـمل شـخـصيـا.  يـبدو ان ا
على صفـحته في موقع الفيسبوك صـحيحة بحدود كبيـرة والتي بيّن فيها الفرق ب
اجملتمـع الغربي واالسالمي بقوله: ان الـغرب حوّلوا العمل الى عـبادة بينما حوّل
ـقـدورنـا على سـلـمـ الـعـبادة الى عـمل ولـذلك تـقـدمـوا وتـأخرنـا ولـيس  بـعض ا
نـظور ردم الفجوة بيـننا حتى بتنـا نبخس ذواتنا وننـظر الى اآلخر بإعجاب دى ا ا
 مع اننـا ال نقل عنه ذكاء وقدرة لقـد فشلنا في أن جـعل االخالص في العمل قيمة
ـصـلـ لـضـعف ـنـتـقـد ا تــسـاوي قـيـمـة الـشـرف في مـنـظـومـتـنـا الـثــقـافـيـة. لـست 
مبـادرتهم بل هي ظاهـرة عامة ورواد اجلـوامع واحلسيـنيات جزء مـن هذا اجملتمع
الذي يـتراجع فيه كل شـيء لكن االفتـراض يذهب الى انـهم محـكومون بـالكـثير من
الضوابط الـتي توافر االسالم عليهـا بوصفه دينا اريد به تـنظيم احلياة بدل أن تظل
ـظـاهر فـوضى مـثـلـما افـتـرض بـطلـبـة اجلـامعـة بـوصـفـهم طلـيـعـة اجملتـمع اال ان ا
الحـظـة عـليـهم جتـعلـهم في مـؤخـرته فمع ان ادارات الـكـليـات قـد وفرت الـسلـبـية ا
حـاويات لـلنـفـايات في كل زاويـة من أركـان البـنايـة لـكن الكـثـير من الـطلـبـة يتـركون
شروبات في أماكنهم دون أن يكلفوا أنفسهم برميها في أكوالت وا فضالتهـم من ا
حاويات الـنفايات الـتي ال تبعد عنـهم سوى بضع أمتـار انه الذوق الذي تراجع وما
كن ألي عاد له وجـودا في حياتـنا اال بحدود ضـيقة ومع اتـساع هذه الـظواهر ال 
رجوة ومع ذلك نـحملّها بلديـة مهما كانت امـكانياتـها وقدراتهـا أن حتقق النظـافة ا
سؤوليـة تبدأ منّا أصال. ان تراجع الذوق مسؤولـية ذلك ونبرأ أنفسـنا منه مع ان ا
بادرة يكشف العـام يفضح ما وصلنا اليه من تخلف وضعف ا
عن انـخـفاض شـعـورنا بـاالنـتمـاء فـالذي يـحب بـلده يـحرص
عـلى أن يـكـون نـظـيـفا وهـذا احلـرص ال بـد أن يـتـحول الى
مـبـادرات لكن لـألسف قلـيل مـبادراتـنـا حقـيـقي وكثـيـرها

غادرة كاميرات وسائل االعالم.. دعائي ينتهي 
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قـار) ,واضـاف ان (شــمـول هـذه اجملـمـعـات جـاء  الى
جـانب اجملــمــعــات الـتي اعــلن عـن شـمــولــهـا ســابــقـا
بقـروض مئة مـليـون وهي مجمـعات األمل في الـبصرة
و الــعـزيــز وبـيــسـان الــسـكــني بــالـنــاصـريــة واسـكـان
ـوظـفـ الـدوحــة في الـسـمـاوة) مـبـيـنــا انه (بـإمـكـان ا
نحهم قروض مئة ملـيون دينار وللمواطن الراغبـ 
 50 مليـون دينار لشـراء الشقق السـكنية الـتوجه لتلك
اجملــمــعـات لالطـالع عـلى مــواصــفـات تــلك الــشـقق),
ـقــبــلــة سـيــتم اإلعالن عن وتــابع الــبـيــان ان (األيــام ا
شمولة بتلك القروض العديـد من اجملمعات السكنية ا

ومن ضمنها بغداد). 
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ـشـمـولـة اكـد مـصـرف الـرافـدين تـوسـيع اجملـمـعـات ا
بـقروض مـئة مـلـيون لـشراء الـوحدات الـسـكنـية سـيتم
االعالن عن الــعــديـد من اجملــمــعـات الــســكـنــيـة خالل
ــكـتب االعالمي لـلـمـصـرف في ـقـبـلـة .وقـال ا االيـام ا
بيان امـس ان (اجملمعـات االستـثماريـة السـكنـية التي
تمت إضافـتها استوفت الشروط الـقانونية كافة والتي
يــتـم عــلى اثـــرهــا مـــنح الــقـــروض لــشـــراء الــوحــدات
السكـنية هي مجـمعات  درة كربالء السـكني و الكوثر
في احللـة و مسـلم بن عقـيل في النـجف ومديـنة لـؤلؤة
ـثــنى والــون في جـلــوالء وبـاب الــنـاصــريـة في ذي بــا
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 —UM¹œ ÊuOK  W¾ ـوت قـد غـيب ـحـافــظـة الـنـجف. وكــان ا
الـبـحـراني في الـثـامن من الـشـهـر اجلاري
في احد مستشفيات العـاصمة البريطانية
لنـدن عن  86عامـا واقـيم امس الـسبت
مجلس عزاء عـلى روحه الطاهرة في
جامع اخلضيري بـبغداد وسيقام
قـبل مـجـلس عـزاء اخـر السـبـت ا
في لندن. ويعد البحراني االستاذ
السـابق في فـرع اجلـراحـة الـعـامة
في كلية الطب بجـامعة بغداد أحد
أهم الـــروّاد في مـــجــال اجلـــراحــة
وأحـــد أعـالم الـــطب فـي الـــعـــراق
والـــــــــشـــــــــرق األوسـط وأســــــــــهم
البـحراني بـشكل مـتمـيز في تـطوير
جراحة اجلـهاز الهضـمي في العراق
ويـعـد أول مـن أجـرى عـمــلـيـة قص
العصـب التائـه في سنة
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ــهـدي شـارك رئــيس الــوزراء عـادل عــبـد ا
راسم امس االول اجلمعة 

مــــواراة الــــطــــبــــيب
اجلـــــراح زهــــــيـــــر
البحراني الثرى
في مقبرة وادي
الــــــــــــــــــــــــســالم

زهير البحراني 


