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الذي أظهر اتساع الفارق أكثر عمّت
مـظــاهـر الـفــرح وعـلت الــزغـاريـد في
صالـة الـفنـدق حـيث ردد اجملـتمـعون
الــنـشــيـد الــوطـني وشــعـار "الــشـعب

يريد" الذي اعتمده سعيّد. 
وبـادر "األسـتـاذ" كــمـا يـصـفه طـلـبـته
بـــتــقــد الــشــكــر لــكـل من انــتــخــبه
وخـاصـة الـشـبـان الـذين تـطـوع جـزء

كبيـر منهم لـلقيـام بحمـلته وأضافت
ـــبـــتـــهج "هي وردة وسـط احلـــشـــد ا
صـفــعـة ودرس لـكل من أســاء تـقـديـر

ارادة الشعب". 
بــدوره قـــال بــوصـــيــري الـــعــبـــيــدي
يكـانيـكي البالغ  39 عامـا "هذا يوم ا
تـاريخي تـونس جتـني ثـمـار الـثورة
قـيس سـعـيّـد سـيـقـضى عـلى الـفـساد

صفـوف وهم يغنـون في مشـهد يـعيد
لألذهــان أيــام الـتــظــاهــر خالل ثـورة
من أجل اسـقـاط نـظـام الرئـيس 2011
األســـبق الــراحل زيـن الــعـــابــدين بن
علي. وقـال عـبد الـكـر نتـشاوي (27
عــامــا) مـتــحــمـســا "اخــتــارت تـونس
ـقـراطـيـا ويـخـتـار الشـعب مـسـارا د
ـــفــرده رئـــيـــسـه". أحـــدث ســـعـــيّــد
فاجـأة ومنـحته استـطالعات الرأي ا
ــــــــــئــــــــــة من مـــــا بــــ  70و 76فـي ا

األصوات. 
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ـستـقلة وحال تـأكيـد الهـيئة الـعلـيا ا
لالنتخـابات التـقديرات يـكون أستاذ
ـتـقـاعـد ثـاني الـقـانـون الــدسـتـوري ا
بـاشر منذ رئيس لتونس بـاالقتراع ا
وفي نـهــايـة فـتـرة بــعـد الـظـهـر.2011
قبل في فندق جتمّع أقارب الرئيس ا
بــوسط تــونس بــانــتــظــار الــنـتــائج
وبـينـهم زوجـته وشـقـيـقه نـوفل الذي
شارك بنـشاط في حمـلته االنتـخابية
وفي اخلــلــفـــيــة طـــاقم الــتــلـــفــزيــون
الـــــوطـــــني. ومـع ظـــــهـــــور نـــــتـــــائج
االســتـــطالع االول حــوالـى الــســاعــة
الـســابـعـة مــسـاء بـالـتــوقـيت احملـلي
( 18,00ت غ) تـــبــادل أقــارب ســـعــيّــد
الـتهـاني بـسـبب الـفـارق الـشاسع مع
مـنـافـسه لـكـنـهم جتـنـبـوا اعـطـاء اي
انــطــبـاع أمــام الـصــحــافـة بــانـتــظـار
النتائج الرسمية. ومع بث التلفزيون
الــوطـني نــتـائج االســتـطالع الــثـاني
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وسـيـكـون رئــيـسـا عـادال". أمّـا حـمـزة
الـــبـــراهـــمي ( 26عـــامـــا) فـــقـــد جـــاء
خــصـيــصـا مـن ضـواحي الــعـاصــمـة
لالحتفال بفوز رجل القانون واعتبر
انه" لو بـقي القروي (مـنافس سـعيّد)
في الــسـجن لــكــانت حـظــوظه أوفـر".
ونبـيل القروي رجـل االعالم ومنافس
سعيّد  سـجنه قبل انـطالق احلملة

{ تونس) ,أ ف ب) - زغاريد وألعاب
ــشـهـد في نــاريـة وهـتــافـات مــيّـزت ا
جـادة احلــبـيب بــورقـيـبــة في تـونس
لــيل األحـــد اثــر اعالن اســتــطالعــات
الرأي فوز أستاذ الـقانون الدستوري
قـيس ســعـيّـد بـرئـاســة الـبالد بـفـارق
كـبيـر عن مـنـافـسه رجل االعالم نـبيل
الـقروي. وبـدأت أنـبـاء الـفوز تـنـتـشر
شـيـئـا فـشـيـئـا عـبر مـواقـع التـواصل
االجــــتـــمــــاعي قــــبل نــــشــــر نـــتــــائج
االستطالعات التي ما ان ظهرت على
شاشات التلفزيون حتى غصت جادة
احلـبــيب بـورقـيـبـة بــأنـصـار سـعـيّـد
خــصـوصــا الـشـبــاب الـذيـن تـوافـدوا
وهم يـــرددون الــــنـــشــــيـــد الــــوطـــني
الــتـونــسي وشــعـارات ثــورة تـونس.
وهتـفت مجـموعـة من الشـباب "حتـيا
تونس" و"الشـعب يريد قـيس سعيّد"
وهم يـــطـــلــقـــون األلـــعـــاب الـــنـــاريــة
ويـــضـــربـــون الــــطـــبـــول. وانـــتـــشـــر
احملــتـشــدون بــ األشـجــار وأعــمـدة
االنــــارة اخلـــافــــتـــة رافــــعـــ األعالم
الــوطـنـيــة ومـوثــقـ حلـظــات الـفـرح
بهواتفـهم التي لم تتـوقف عن التقاط

صور السلفي. 
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وقــالت وردة الـبــالــغـة  40عـامــا وقـد
ارتـدت ثــوبـا اسـود انــيـقـا "ألول مـرة
نـشــعـر انـهـا انـتـخــابـات شـفـافـة هـو
ـسـرح رئـيس نـظــيف". وأمـام مـقـر "ا
البلدي" جـلس شبان عـلى عتباته في
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{ بــغــداد - (أ ف ب): عــلى الــرغم مـن عــودة الــهـدوء الـى الــشــارع الـعــراقـي بــعـد
ـواطن والسلطـة في أوجها ويرى خبراء أن تظاهـرات عنيفة تبـقى أزمة الثقة ب ا
غـيـاب تـنفـيـذ إصـالحـات جـذريـة طـالب بـهـا احملـتـجـون يـنـذر بـخـطـر عـودة االسـتـياء

الشعبي بصورة أشد.
خالل ســتــة أيـام مـن االحـتــجــاجـات
بــــدأت في األول مـن تـــشــــرين األول
وشـابـتـهــا أعـمـال عـنف دامـيـة لـقي
أكـــثـــر من مــــئـــة عـــراقي حــــتـــفـــهم
ــتـظــاهــرين الـذين غــالــبـيــتــهم من ا
ســـقـــطــوا بـــالـــرصــاص احلـي. لــكن
محـمد الـكـعبي وهـو خريج جـامعي
عاطل عن الـعـمل يبـلغ من العـمر 28
عــامــاً يــقـول إنـه ال يـزال مــســتــعـداً
لـــلــعــودة إلى الـــشــارع مــرة أخــرى.
ويضـيف "تظاهـرنا وسـنتظـاهر ضد
الــظــروف الــتي نــعــيــشــهــا من فــقـر
وبــطــالـة وغــيــاب الــقـانــون وســرقـة

أموال الشعب. لقد طفح الكيل".
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ــان ولـم تــقــنــعه اجــتــمــاعــات الــبــر
ووعـــود اإلصالح الـــتي أعـــلـــنــتـــهــا
احلـكومـة الـتي يـريد إسـقـاطـها. "أي
ــاذا أعـــلــنــوا عـــنــهــا إصـالحــات? و
بـعــدمـا سـقـط الـشـبــاب? مـاذا كـانـوا
يــنـــتـــظـــرون? أين كـــانـــوا والـــنــاس
جـوعى?". ويـخــلص الى أن "الـشـعب
فــقـــد الــثـــقــة مـــنــذ ســـنــوات بـــهــذه
احلكـومة ألنـهم يـوعدون بـاستـمرار
ومن دون فـــائــدة". ويـــقــول الـــنــائب
فـالـح اخلـزعـلـي من حتـالف "الــفـتح"
الــذي يـضم قــدامى قــيـادات احلــشـد
الـــشـــعـــبي لــوكـــالـــة فـــرانس بــرس
"احلكـومـة احلالـية ال تـتـحمل نـتائج
وأخـطـاء احلـكـومـات الـسـابـقـة. لـكن
تــــواصل الــــتــــظــــاهــــرات مــــرهــــون
صداقـية هذه احلـكومة والـتزامها
بــوعـودهـا الــتي قـطــعـتــهـا لــلـشـعب
الــــعــــراقي". في أول أيــــام احلــــركـــة
ــتـــظــاهــرون االحـــتــجــاجـــيــة دان ا
حكامهم مـتهم إياهم بـعدم توفير
لء جــيـوبـهم وظـائف وخــدمـات و

ـــهــــدي الـــتي وعـــدت عـــادل عـــبـــد ا
جميـعهـا بإصالحات ولم يـنفذ مـنها
شيء". ويــشـيــر إلى أنه إضــافـة إلى
ـطـالب" "عـدم الـقــدرة عـلى تـنـفــيـذ ا
هـنـاك الـيـوم أيـضـاً "أزمـة سـيـاسـيـة
ومالية ووالءات خارجية" من أطراف
ـعـسكـرين اخـتـارت أن تـوالي أحـد ا
ـتحـالـف مع الـعراق تـعـادي وا ا
ـا ـتـحـدة وإيــران. ولـطـا الـواليــات ا
شـكل الـتوازن بـ مـصـالح الـقـوت

الـكــبـيـرتـ الـفـاعــلـتـ في الـعـراق
ـنـكـوب حتـديــاً كـبـيـراً لـهـذا الــبـلـد ا
بــاحلـروب والــصــراعـات مــنـذ نــحـو

أربع عاما.
ويــــرى احملـــــامي زين الـــــعـــــابــــدين
البـديري ( 27عامـاً) الـذي شارك في
تظاهرات الكـوت بجنوب البالد إنه
لكل األسـباب أعاله الـتغـييـر الكامل
ـطـلوب. ويـقـول "أتمـنى تـغيـير هو ا
الــســيـاســيـ والــنــظـام الــســيـاسي

والـــدســـتـــور". ويــعـــتـــبـــر أن تــوقف
ـطالب هو ألن احلراك قبل حتـقيق ا
ــتـــظــاهــرين وجــدوا أنـــفــســهم في ا
مـواجهـة "أحـزاب لـديهـا مـيـليـشـيات
تــعـــمل عــلى إفــشــال الــتــظــاهــرات".
وقالت السـلطـات إن الرصاص احلي
ـتـظـاهريـن كان الـذي أودى بـحـيـاة ا
مـصـدره "قـنـاصـ مـجـهـولـون". لـكن
بــالــنــسـبــة لــلــمـدافــعــ عن حــقـوق
اإلنـــســــان الــــقـــوات األمــــنـــيــــة هي

بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر
أكثر من  410ملـيارات دوالر في 16
عامـاً بحـسب أرقام رسـميـة. ويشـير
خبـراء إلى أن عدم وجـود إصالحات
جـذريـة يـطالـب بهـا الـعـراقـيـون بـعد
أربعة عقود من احلرب في بلد يحتل
رتـبة  12في الئحـة الـبلـدان األكـثر ا
فـســاداً في الـعــالم لـيـس إال تـأجـيالً

للمشكلة. 
ويــقـول احملــلل الـســيـاسي الــعـراقي
عــصـــام الــفـــيــلـي "االســتـــحــقـــاقــات
ـطلـبيـة لـلجـمـاهيـر تـعد وقـود هذه ا
األزمـــة. والـــفـــشل الـــســـيـــاسـي كــان
الــــعـــامـل األســـاسـي في خــــلق هـــذه
ـطلبـية" في بلـد امتنع التظـاهرات ا
ــواطــنــ عن فــيه جــزء كــبــيــر من ا
اإلدالء بــأصـواتــهم في االنــتـخــابـات
األخيرة. وفي مـواجهـة احلراك الذي
طـــالب بــتـــغــيـــيــرات جــذريـــة تــأتي
اإلجراءات والتدابـير التي اقتـرحتها
ـثـقـلـة بــالـديـون "كـرد فـعل الـدولــة ا
ولـيــست فـعال ورد الـفــعل دائـمـا مـا
يــكـون مـتــسـرعــا ومن دون تـخــطـيط
استراتيجي" بحسب قوله. ويضيف
الفيـلي أن تلك القـرارات "أتت إلطفاء
لهـيب الـشارع الـعـراقي. اإلصالحات
لن تتـحقق بـعصـا سحـرية. وإذا كان
أسلوب الـتهدئـة وتنفـيذ اإلصالحات
ـكن أن تــطـفىء نـار كـالــسـابق فال 

تظاهرين".  ا
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وهــو مــا يــؤكــده احملــلل الــسـيــاسي
واثـق الــهــاشـــمي الــذي يــعـــتــبــر أن
األزمـة لـيـسـت ولـيـدة الـيـوم. ويـقـول
لـفـرانس بــرس "هـنـاك أزمـة ثـقـة بـ
الشـعب واحلكومـة وأعني حـكومات
ـالــكي وحـيــدر الـعــبـادي ثم نــوري ا

ـسؤولـة خـصـوصـاً بعـدمـا أعـلنت ا
رجعـية الشـيعيـة األعلى في البالد ا
أن "احلــكـومــة وأجــهـزتــهــا األمـنــيـة
مـســؤولـة عن الـدمـاء الــغـزيـرة الـتي
اضية". أريقت في مظاهرات األيام ا
رغم ذلك يــــقــــول الـــبــــديـــري "فــــتح
الـشــبـاب صــدورهم لــلـرصـاص دون
خــوف" مــؤكــداً أنـه إذا لم تــتــحــقق
اإلصالحات الـفعلـية "سنـريهم شـيئاً

أكبر وأقوى".

رشح الرئاسي قيس سعيد تونسيون يحتفلون بفوز ا

شباب متظاهرون في تقاطع اخلالني ببغداد
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تمثلة بسـلطاتها الثالث صدرت في الـوقت الذي نتابع فيه ردة فعل الدولـة ا
ـان واحلكومة مـنها صرف منـح للعاطلـ عن العمل وفتح قـرارات ب البر
بـاب الشمول بـشبكـة احلمايـة االجتماعـية وتوزيع األراضي الـسكنـية وبناء
ـفـســوخـة عـقـودهم الى وزارتي ــفـصـولـ وا مـجـمـعــات سـكـنـيـة وإعـادة ا
شاريع الـدفاع والداخلية ومنح تسهيالت إلى الوزارات واحملافظ لتنفيذ ا
اسـتـثنـاءً من الـتـعـليـمـات والـضـوابط فضـال عن إجراءات كـثـيـرة أعـلنت في
حـينها وما نودّ اإلشارة إليه هنا أن الـوقت احلالي يشهد انخفاض منسوب
ـصـلحـة العـامة ـواطن والـدولة وتالفـياً النـعـدام هذه الـثقـة فإن ا الـثقـة ب ا
تـتـطـلب من احلـكـومـة أن يـكـون تـنـفـيـذهـا لـهـذه الـقـرارات بـدون أي تـلـكـؤ أو
تـسويف حيث نـشعر أن بـعض هذه القـرارات التي اتخـذت لم تكن مدروسة
بـشـكل كــافٍ وجـاءت رد فـعل مـسـتــعـجل من احلـكـومـة; المــتـصـاص نـقـمـة
ـعـيشـية اذ طـالـب بـتوفـيـر فرص الـعـمل وحتسـ ظـروفهم ا ـتظـاهـرين ا ا
ـتابعـة  أن آليـة تسـجيل العـاطلـ عن العـمل حتتاج إلى وجـدنا ومن خالل ا
بالغ التي تـنظيم  وأمـوال طائلـة عكس ما أعـلن عنه من أرقام بـسيطة مـن ا
ــدة ثالثــة اشـهــر  إلى  150 ألف كــان مــقــررا أن تُــمـنـح مـبــلغ  175 الــفــاً و
لـيون مـواطن في حـ أن األعداد الـتي  تسـجـيلـها حـتى اآلن جتـاوزت ا
نحـة ما ال يقل عن تـرليوني ومـفاد ذلك  أن احلكـومة يجب أن تـرصد لهـذه ا
وازنـة قيد الـية وتـفاصـيل ا بلغ فـي هذه الظـروف ا ديـنار وأن تـأم هـذا ا
ـثل مـشـكلـة حـقـيـقـيـة وهـنا جنـد أن الـقـرار جـاء عـلى عُـجـالة ولم اإلجنـاز 
ـذكور أعاله  بـلغ ا يُـدرس بـشكل مـسـتفـيض وتـدارك األمـر يعـني تـأمـ ا
أيـضا في مـا يتـعلق بـبناء  100ألف وحـدة سكـنية فـإن الواقع يـشير إلى أن
ِ هـذا الـعدد خالل  16عـامـا سـواء أكـان الـعـراق بـوزاراته ومـحـافـظـاته لم يـ
قـطاعـا حـكـوميـا أم قـطـاعا خـاصـا وهنـا أيـضـا تُثـار الـشـكوك عن مـقـومات
ـشروع بدءا من تـهيـئة األراضي ومشـاريع البـنى التـحتيـة لها تـنفيـذ هذا ا
من تـصـامـيم وكـشـوفـات وطـريـقـة الـبـنـاء الـتـقـلـيـدي أم احلـديث وتـصـامـيم
الـوحدات السكنية كمشـروع استراتيجي لهذا يتـطلب أن يعد إعدادا محكما
من اجلــهــات ذات الــعالقــة وفـي قــرار آخــر يــتــعــلق بــاســتــثــنــاء الــوزارات
ثال واحملـافظـات بتـعليـمات تـنفـيذ الـعقـود احلكـوميـة ما يـعني عـلى سبـيل ا
بـاشرة وتنفيذ إمـكانية أن تلـجأ الوزارة أو احملافظة إلى أسـلوب الدعوات ا
ال الـعام من ـشاريع وهـنا يُـشتـرط تـوفيـر عامل الـنزاهـة واحلرص عـلى ا ا
ـشـاريع اخلـدمـيـة ــؤثـرات اجلـانـبـيـة بـطـريـقــة إحـالـة ا خالل االبـتـعـاد عن ا
اليـة للشـركة فضال لـلشركـات وأن تكون مـعاييـر اخلبرة الـفنيـة والكفـاءة ا
ـا ـشـاريع  ـتــطـلـبـات االخــرى هي الـعـامل األســاس ألصـالـة هــذه ا عن ا

يتضمن الدقة في التنفيذ واحلصول على أفضل العروض في تنفيذها.
في الـوقت الذي نـحرص فيه عـلى السـرعة في تـنفيـذ القـرارات فإن الواجب
ـذكورة ـالحظـات ا الـوطـني واألخالقي يـحتم عـلـيـنا األخـذ بـنـظر االعـتـبار ا
ان في تنـفيذ هـذه االصالحات سيـكون بداية حـيث إن جناح احلكـومة والبـر
واطن ومـؤسسات الدولة وأن تكون حـقيقية لعـودة الثقة ب ا
هــذه اإلصالحــات والــتــظــاهــرات قــد أســهـمـت بــإرسـاء
ــقـراطــيـة في الــعــراق من حـيث حــريـة الـعــمـلــيــة الـد
ـشروعـة واسـتجـابـة مؤسـسات ـطـالبـات ا الـتعـبـير وا

قراطي ناجح. الدولة فتلك أهم سمات أي نظام د
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ـئات الـسـن كـأم القـرى ب اجلـبال يـقصـدها مـبعـوثو قـرية هـوكي كانت 
شـورة ويقـصدهـا الْقَانِعَ وَالْـمُعْـتَرَّ كَذَلِكَ سـاعدة وا الـباب العـالي يرجـون ا
واخلـائف يرجو األمنَ والـفضل ومنهـا يُدار قضـاء الزيبار من الـعمادية إلى
راوندوز. في هذه القرية  1/7/1932 وُلِـدَ لطيف أحمد محمد فارس الزيباري.
امدين مـساء يـوم الثالثاء  8/10/2019 الـساعـة الواحـدة بعد ورحلَ آخـر الصـَّ
مـنتـصف ليـلة اجلـمعـة انتـشرَ مـئات الـرجال جـاءوا من شتَّى بِـقاع األرض
يـنتظرونه رحمه الله في مـطار السليمـانية ليدفنـوه في قضاء رانية وتعني ال

طريق! ومنها انطلقت االنتفاضة!
ـوصل الـعـسكـري ومن مـعه 9/9/1919 قـتلَ الـزيـبـاريـون الـعـقـيـد بيـل حـاكم ا
. قرر اإلنـكليـز إلغاء قـضاء الـزيبار. قُـتِلَ والده (أحـمد محـمد فارس) جـميعـاً
سـنة  1959 أيـار  1961 هـاجمَ أكـثر من ألف مـقاتل مُـسَـلَّح قرى الـزيبـاري

فـانسحبـوا وهم يقاتـلون عبـروا جبل بيرس مـشياً عـلى األقدام إلى عقرة بال
وصل بـسبب نزاع عشـائري عقيم ورغم مـتاع بال ماشيـة بال طعام وإلى ا
مـحاوالت الصُّلحِ الكثـيرة لكنَّ الصُّلحُ يـحتاجُ حكمةً أكـبر ونحن في انتظار

(َأنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر).
سـنـة  1971 طـردوا إلى بـغـداد مـديـنـة الـرَّشاد.  20/4/1972 حـكَـمَت مـحـكـمة
. شـتاء  1991 رحـلَ وعشـيـرته من الـثـورة عـلى لـطـيف بـالـسـجن سـبع سـنـ
ـوصل إلى نـاحـيـة ربــيـعـة.  عـادوا في الـربـيع قـرر حـزب الـبـعث طـرد كـرد ا
ـوصل فغـادر وعشيـرته إلى قضاء احلـضر. ربيع  2003 رحـلوا إلى نـاحية ا
ربـيعة. حزيران  2014 رحـلوا إلى مديـنة رانيـة. ذاق لطيف مَـرارة احلياة فلم
يـجـزع وذاق حالوتــهـا فـلم يـبــطـر ولم يـغـلق بــابه بـحـرسٍ وكـابــيـنـات إلهـانـة
. في كل هـجـرةٍ وتـغـريـبة يـأكل وأهـله وعـشـيـرته مـعاً الـضـيـوف واحملتـاجـ
يـدفع أثمـان نـقـلهم وإيـجـار مسـاكـنهم ويـحـرسُ بـعضـهم بـعضـاً يـتقـاسـمون

رغيف اخلبز. 
لم أسـمع لطيفاً مَدَحَ نفسهُ ذات يوم. ال يعرف غير مجالس الرجال ال يلتقي
في سـوقٍ وال ماخور وفِيهِ خَصْلَتَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ورسوله: الْحِلْمُ وَاْلأَنَاةُ. إذا
جـالسته يوماً ستنبهر من حُسن استماعهِ ولطف مقوالته وإنْ فارقته تشتاق
ةُ الطَّبْعِ لـرؤيته بال مـقدمات نـدعو له بـالرحـمة والـغفران. صـحبـته تُورِثُ رِقـَّ
وَتَـرْوِيحُ النَّفْسِ وَخِـفَّتُهَـا وَرِيَاضَتُهَـا بحَمْـلِهَا عَـلَى: الصبـر والشَّجَـاعَةِ وَالْكَرَمِ
وَالْـمُرُوءَةِ وَرِقَّـةِ الْـحَاشِـيَةِ وَلُـطْفِ الْـجَانِبِ. كـان يـوصي أهله في األعـياد: ال
ـكم أنَّ الـله أفـسح لــكم من رزقه فال تـرتــدوا الـذَّهبَ الـكـثــيـر فـيـخـدش يـغـرنـَّ

تواضعكم ويؤذي ضيوفكم.
ـسرَّةِ ذاك. أخـبرنـي سائـقه صالح نـقبي: يـفعل الـصـواب ال إلغاظـة هذا وال 
كـنتُ وإياه عـائـدين من بغـداد أردتُ اجتـياز رتـل لألمريـكان فـقال بـهدوء ال
ـانـعـوا وح اقـتـربت مـنـهم رشـقـونـا بـصـلـيـةِ رصاص تـفـعل. فـقـلتُ: لن 
ـاذا جَبُنت? سألهُ أحدهم: أطـارت قلبي نظـرت إليه وهو يضحك: هـيا تقدَّم 
شـيخ لـديكَ مـا يـكـفـيك فـلـمـاذا جتـهـد نـفـسك بـالـعـمل? - كـان فـوق الـسـت

َعَـامل عـلى طـريق أربـيل لـيـديـر معـمل احلالن- يـخـرجُ يـوميـاً إلى مـنـطـقـة ا
فـأجــاب: مـروءتي ال تــسـمح لي بــالـقــعـود عن الـكــسب احلالل والــنـوم حـتى

الضحى. وإنَّ القعود مع العيال قبيحُ. 
مـرَّ رحمه الله بقريةٍ في مدينة السليمانية ذُكِرَ لي اسمها ونسيته فعلم أهل
الـقرية أنَّهُ شـقيق محافظ الـسليـمانية أرشـد الزيباري  1978 تـوسلوا إليه أنْ
ـاء في اجلـبل إلى القـرية يـشفعَ لـهم عـند احملـافظ ليـشقَّ لـهم ساقـية لـع ا
ـاذا أشــفعُ عـنــد احملـافظ? هــو رجل وأنـا رجل. أرسـلَ من اشـتـرى فـقــال: و
الـسـمـنت والـرمل واحلـصى وبـدأ يـعـمل بيـديه ومـن معه
ولم يـنتصف نهـار ذلك اليوم إال والساقـية قد أُنْجِزت.
صـل بـأصـدقــائه الـقـدامى قـبـلَ أنْ يـرحل بـشــهـرين اتـَّ
ـثلـيه مخـتاري الـقرى يـسأل عـنهم وعن أحـوالهم و

ولم يعلموا أنَّهُ الوداع.

قطاع البلديات االول متابعة الواقع
الـــبــــيـــئي والــــصـــحي لــــلـــمـــواكب
ـــيــاه احلـــســـيـــنــيـــة ومـــحـــطـــات ا
واالسـواق الــعــامــة . ونـشــر قــطـاع
فارز الطبية والعيادات االستقالل ا
ـتـنـقـلة السـتـقـبـال زوار اربعـيـنـية ا
االمــــام احلـــســـ عـــلــــيه الـــسالم .
واجـــرى مـــركــز الـــتــأهـــيل الـــطــبي
ـــفـــاصل اكـــثــــــر من 6 وأمــراض ا
االف جــلــســة عـالج طــبــيــعي . امــا
مـستـشفى االمـام عـلي العـام فيـنظم
محـاضرات تـوعيـة وإرشادات حول
األمــور الــواجب مــراعــاتــهــا أثــنـاء
الــزيـــارة االربــعــيــنــيــة . كــمــا نــظم
مـستـشـفى الكـندي الـتـعلـيمي وقـفة
عـرفة مـصيـر الدكـتور احـتجـاجيـة 
االســتـشــاري مــيـثم مــحــمـد احلــلـو

فقود منذ ثالثة ايام. ا

والـهــيـئــات احلـســيـنــيـة). واوضح
اخلـــفـــاجي ان فـــرع تـــوزيع الـــغــاز
بــاحملــافــظــة قــام بـتــجــهــيــز الــغـاز
ــواكب والـــهــيــئــات الــســائـل الى ا
احلـسـيــنـيــة في عـمـوم احملــافـظـة 
حـيـث بـلـغت الـكـمـيـات اجملـهـزة من
مـادة الــغـاز الــسـائـل (غـاز الــطـبخ)
اســـطــــوانــــة  وان فـــرع 130 218
الـغــاز مــازالت  تــوزع اســطــوانـات
ـــواكب والـــهـــيـــئــات الــغـــاز بـــ ا
احلسينية فـي كافة أرجاء احملافظة
نــهــاراً ولــيالً وبــالــســعــر الـرســمي
ـقــرر وحـتى األنـتـهـاء من الـزيـارة ا
األربــعـيــنــيـة). وبــاشــر مـســتــشـفى
الشهيد الصدر العام بتنفيذ اخلطة
اخلـاصـة بـزيـارة اربــعـيـنـيـة االمـام
احلـســ حـيث نـشـر قـطـاع الـصـدر
مــفـارزه الــطـبـيــة اخلـاصـة وواصل
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ــثـل اعالم وزارة الــنـــفط في قـــال 
النـجف نـوار اخلفـاجي ان (مالكات
وزارة الــــنــــفـط في فــــرعـي الــــغــــاز
ـنــتـجـات الــنـفــطـيـة فـي الـنـجف وا
ـواكب احلـسيـنـية قـامت بـتجـهـيز ا
ــنـــتــشـــرة في عــمـــوم احملــافـــظــة ا
نـتـجات. بـكـميـات كـبيـرة من هـذة ا

مـــضـــيـــفـــاً في بـــيـــان أمس انه (
تــوزيع زيت الـغــاز (الـكــاز) من قـبل
ــنـتــجــات الـنــفـطــيـة فــرع تـوزيع ا
ـولدات والبـويلرات واجملهزة الى ا
ـواكب احلـســيـنـيــة في عـمـوم فـي ا
احملــافـظــة وبــلـغت  141385 لـتـراً
وبــالــســعـر الــرســمي. مــضــيــفـاً ان
ـذكــور مـســتـمــر بـتــوفـيـر (الـفــرع ا
ن نـتـجـات الـنـفـطـيـة وتـوزيـعهـا  ا
ــواكب يــحــتــاجــهــا من اصــحــاب ا
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االنتخابية في  23آب الفائت وأطلق
سراحه قبل بدء االقتـراع بأربعة أيام
ولم يتـمكن من القـيام بـحملـته بشكل

طبيعي.
 أما بـالنـسبـة الى سعـيّد فـقد اضاف
حــــمـــزة انـه "جــــعل من الــــقــــضــــيـــة
الـفـلسـطـيـنـية أولـويـته كـمـا لم يـفعل

ذلك شخص آخر في تونس".

واثق
الهاشمي


