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ـؤســسـة الــتـشـريــعـيــة وتـرسـيخ ا
الــثـقــة بـصـحــة وسالمــة عـمــلـيـات
انــتـــخــاب اعــضــائــهــا وصالحــيــة
مـجـلس الـنـواب هـذه جتـد سـنـدهـا
ـادة  /52أوالً وفي كــمـا تــقـدم في ا
ادة 13 الـفقـرت أوال وثـانيـاً من ا

من الدستور.
ÊuFD « ÂUJŠ«

وقــــــــالـت احملـــــــكــــــــمـــــــة إن هـــــــذا
االخــتــصــاص تـــمــارسه غـــالــبــيــة
مـجـالس الـنـواب فـي الـعـام ومـنـها
ــثـــال ال حــصــر في عـــلى ســبـــيل ا
مـصر والـكـويت واالردن واالمارات
ـــتــحـــدة وايـــطــالـــيــا الـــعـــربــيـــة ا

واليابان).
واكـد ان االحكـام الـصـادرة في تلك
الـــطـــعــــون إلى أن قـــرار مــــجـــلس
النواب الصادر بـنتيجة االعتراض
سواء بقبوله أو رده اناط الدستور
ـادة 52 في الـفــقـرة الــثـانـيــة من ا
قدم اختصـاص النظر في الـطعن ا
عـلـيه بـاحملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
خالل ثـالثــــ يـــــومـــــاً من تـــــاريخ
صدوره.واحملكمة االحتـادية العليا
عــنـد نــظــر الـطــعن بــقـرار مــجـلس
الـــنــــواب الـــصــــادر تـــمـــارس ذات
االخـتـصـاص الـذي مـارسه مـجلس
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ـحـافـظـة ـكـتب االنـتــخـابي  يـواصل ا
كـربالء الـعــمل عـلى حتـديث الــبـيـانـات
اخلــــاصــــة بـــالــــنـــاخـب اســـتـــــــعـــدادا
النتـخابـات مجـالس احملافــــظات خالل
لعام 2019. مشيـرا الى ان (هذا العمل
يأتي من اجل معاجلة الصعوبات التي
تـــواجـه الـــنــــاخب فـي يـــوم االقــــتـــراع
وضــــمـــان حــــقه بــــالــــتـــصــــويت خالل
االسـتـحـقـاقــات االنـتـخـابـيـة الـقـادمـة).
وقال مدير عام مكتب كربالء االنتخابي
كـــاظم االســدي فـي تــصـــريح صـــحــفي
امس (يــجـب ان يــكــون هــنــاك تــغــيــيـر
ايــجـــابي في الــشـــارع الــعــراقي جتــاه
موضوعة االنتخابات وضرورة التأثير
عــلى لـشــرائح االجـتــمـاعـيــة اخملـتــلـفـة
وخصوصا الشباب وحثهم على اهمية
ـشــاركــة في الــعــمـلــيــة االنــتـخــابــيـة ا
واســتـــخــدام وســائل مـــبــتــكـــرة بــهــذا
الـشـأن). مضـيـفـا انه (تمت اقـامـة ندوة
تـثقـيـفيـة موسـعـة لقـادة الرأي وشـيوخ
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الـــنـــواب حـــيـــنـــمـــا تـــولى اجـــراء
ثارة التحـقيق في اجلوانب كـافة ا
دعـي حتى وأن بت في اعـتـراض ا

بها من جهة اخرى سابقاً.
ويــكـون نــظـر احملــكــمـة االحتــاديـة
الــعــلــيـا اعــتــمـاداً عــلى الــتــخـويل
نصوص عليه في الدستوري لها ا
ادة  /52 ثـانيـاً من الـدسـتور ألن ا
نـــصــوصـه لــهــا الــــــــــعــلـــويــة في
الــتـــطــبـــيق عــلـى الــنـــصــوص في
الـقــوانـ واالنــظــمـة ذات الــعالقـة
ـــجــمل عــمــلـــيــات انــتــــــــــخــاب
اعــضـاء مـجـلس الـنـواب وبـتـوزيع
ـــقـــاعـــد وهـــذه الـــعـــلـــويـــة جتــد ا
ــــادة  13من عـــــلـــــويــــتـــــهــــا فـي ا

الدستور.
ــــــادة  13عـــــــلـى االتي وتــــــنـص ا
(أوالً:- يُعـدُ هذا الـدستـور القـانون
األســـــمـى واألعــــلـى في الـــــعــــراق
ويــكـون مــلـزمــاً في أنــحـائه كــافـة
:- ال يـجوز وبـدون استـثـناء. ثـانـياً
سن قـــانــــونٍ يـــتـــعــــارض مع هـــذا
الدستور ويُـعد باطالً كل نصٍ يرد
فـي دســاتـيــر األقــالــيم أو أي نصٍ

قانونيٍ آخر يتعارض معه)".
كـــمـــا أن الـــدفـــوع الــــتي تـــتـــعـــلق
بـاجلانـب الفـني  الـرد علـيـها في
تقـارير اخلـبراء الـتي استـندت إلى
نصوص الدستور وقانون انتخاب
مــجـــلس الــنــواب ونــظــام مــقــاعــد
مـجــلس الـنـواب وبــنـحــو صـحـيح
ومــنــتج.وجــاء اعــتــمــاد احملــكــمــة
االحتـــاديـــة الـــعـــلــــيـــا لـــتـــقـــاريـــر
اخلـــــــبـراء بوصفـها سـبباً لـلحكم
ادة 140 اسـتنـــــــاداً إلى احـكـام ا
من قـانــــــون االثـبـات وبـنـاء عـليه
اصـــدرت احــكـــامــهـــا بــخـــصــوص
ـــــــقدمة وقررت أن االعتراضات ا
يـحل اربـعـة اشـخـاص مـحل اربـعة
اخــــــــرين في مــجـلس الــنـواب من
نـفس القـوائم االنـتخـــــابيـة وليس

من قوائم اخرى).
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من نكهة القهوة العربية التي اصبحت
تقليدا الزما بـهذه االماكن لسنوت عدة.
(ولــكن هــذا الـتــقــلـيــد اصــبح يــتـراجع
تــدريـجــيـا وان دالل الــقــهـوة الــعـربــيـة
بـدات مــنـحـصــرة في مـجــالس الـعـزاء.
ـواطـنـ بـشأن ولـغـرض مـعـرفـة اراء ا
الـقهـوة الـعربـية فـي كربالء الـتي بدأت
ــــضــــايف وحتل تـــغــــيـب عن بــــعض ا
جالس العزاء اجرت جريدة (الزمان)
هــذا االســـتــطالع. وقـــال احــد وجــهــاء
الــعــشــائــر طــالب الــرشــيــد مـن قــضـاء
الهندية (70© عاما انه (بـعد عام 2003
حــدث تــغــيــيــر فـي الــبالد في كل شيء
وروثة ومنها تقد العادات والقاليد ا
الــقــهــوة الــعـــربــيــة لــلــضــيــوف حــيث
ــشــروبـات اســتــبــدلت بــالــعـصــائــر وا
االخــرى كـــالـــشــاي وغـــيـــرهــا اضـــافــة
لالطـــعــمـــة كــاحلـــلـــويــات والـــفــواكه).

ـضيف كـان ال يـخـلو من واضـاف ان (ا
الــقــهـوة الــعـربــيـة الــتي تـقــدم بـالــدلـة
واصـبحت االن شـبه مـعدومـة لتـقصـير
وجودها في مجالس العزاء). فيما ذكر
ابو حـس (يـعمل قـهوجي في كربالء)
بالقول ان (جودة القهوة احلالية بدأت
بالتراجع الى حد كبير بسبب االعتماد
ـستوردة الـتي ال حتضر على الـقهوة ا
بـالـدلـة وفي حـال حتـضـيـرهـا يـجب ان
تــــقـــدم بــــعــــنــــايـــة مـن قــــبل عــــارفـــ

بخفاياها). 
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فـي حـــــ اوضـح صـــــاحـب حل عــــــلي
حـس (بـائع قـهوة بـاجلـملـة في سوق
الـــدهــان) ان (الـــطـــلب عـــلى الـــقـــهــوة
انـخـفض بـشـكل كـبـيـر خالل الـسـنوات
ــضــايف االخـــيــرة وان الــكـــثــيــر مـن ا
والدواوين بدأت تستـغني عنها بسبب

جــمــيـــعــهــا بــتــطـــبــيق الــدســتــور
ـقــاعـد والـقــانـون ونــظـام تــوزيع ا

النيابية رقم 12 لسنة 2018.
حـيث أجـرت احملـكـمـة حتـقـيـقـاتـها
في الطعون واستعانت بخبراء من
فوضية سؤولـ السابق فـي ا ا
سـتقلة لالنتخابات إلجالء العليا ا
اجلـوانب الفـنيـة في عمـليـة توزيع
ــقـاعـد الــنـيــابـيــة بـهـدف تــكـوين ا
ــا يـلـزم إلصـدار الـقــنـاعـة الــتـامـة 
ـنصوص احلكم وفـقاً للـصالحية ا
ـادة (52 ثــانــيـاً) من عــلــيــهــا في ا

الدستور.
وقــد أكــدت احملــكــمـة فـي مــعـرض
احـكـامهـا أن الـدفوع الـتي تـقدمت
بــعــدم اخــتـصــاصــهــا بـنــظــر هـذه

الدعاوى مردوده بحكم الدستور.
وذكرت احملكمـة أن الفقرة أوالً من
ادة 52 من الـدســتـور قـد انـاطت ا
جـلس النواب اخـتصاص الـنظر
ـقــدم الـيه من ذي في االعــتــراض ا
مـصـلحـة علـى صحـة عـضويـة احد

اعضاء مجلس النواب.
وهـذا االعتـراض - وفقـاً لـلمـحكـمة
االحتادية العليـا- يكون اما بسبب
تـخـلف شـرط أو اكـثـر من الـشـروط
ـطـلـوبـة أو لـوجـود خـطـأ او خلل ا
في تطبـيق القوانـ واالنظمة ذات
الـعالقـة في عمـلـية انـتـخابه أو في
ـــقـــاعـــد وفق اجـــراءات وتـــوزيـع ا
ـعــتـمـدة الـنــظـام ووفق الـقــواعـد ا
والـــنــسـب الــواردة فـي الــدســـتــور

والقانون والنظام.
ومن ثـم يــصـــدر مــجـــلس الـــنــواب
قــراره بـقــبـول االعــتـراض أو بـرده
فـي ضـــوء الـــتــــحـــقـــيــــقـــات الـــتي

يجريها).
واضــاف الــســامــوك ان (احملــكــمـة
وجدت ان هدف الدستور من اناطة
جـلس الـنواب هـذا االختـصـاص 
هــو تــأمــ سالمــة مــركــز الـنــائب
مـحل االعـتـراض وبـالـتـالي سـالمة

الـعـشــائـر في قـضـاء عــ الـتـمـر خالل
اضـية لغـرض بيان طبـيعة عمل دة ا ا
ــفــوضـــيــة واهـــمــيــة حتـــديث ســجل ا
الــنــاخــبـ واســتالم بــطــاقــة الــنـاخب
االلكترونية ودورها في تسهيل وصول
الـنـاخـب لـصـنـدوق االقـتـراع وضـمـكان
حـــقه في االنــتـــخــابــات). مـــشــيــرا الى
(ضــرورة تـــكــاتف اجلــهــود الــوطــنــيــة
الجناح مهماتها). مبينا ان (هذا العمل
جـــاء من اجل تــوصـــيل هــذا احلق الى
الـنـاخب لكي يـكـون مهـيـأ يوم االقـتراع
دون حدوث اي مـعـوقات). الفـتا الى ان
(هذا التحديث يـشمل خمس فقرات هي
االضـــافــة والـــتــصــحـــيح والـــتــغـــيــيــر
ــهـجـريـن). داعـيـا (جــمـيع واحلـذف وا
الناخبـ الى مراجعة مراكـز التسجيل
الـبــالغ عـددهـا 34 مــركـزا مــوزعـا عـلى

عموم احملافظة). 
 qO− ð WOKLŽ

مشيرا الى ان (مكتب كربالء االنتخابي
وصل الى مـراحل مــتـقـدمـة في عــمـلـيـة
الـتــسـجـيل حـيث وصـلت الى نـحـو 65
ـئـة). الفـتـا الـى انه (سـيـكـون لـديـنـا بـا
ســجل نـاخــبـ ابــتـدائـي جتـري عــلـيه
عمـلية الـتحديث ومنـها قضـية التـغيير
واالضـافة لـكون ان حـركـة السـكان غـير
ثـابتة حـتى يتـم تثبـيت اسمـه في مركز
ـراكز في االقتـراع). مؤكـدا (اهلـية كل ا
احملـــــافــــــظـــــة مـن حـــــيـث الـــــنــــــواحي
الـلــوجـسـتـيــة والـفـنـيــة بـاالضـافـة الى
ثلي تشكيل جلنة تنسيق تتعامل مع 
االحزاب السيـاسية ومنـظمات اجملتمع
ـا يخـدم العمـليـة االنتخـابية دني و ا
ـــقـــتــرع فـي يــوم والــتـي تـــثــبـت حق ا

االنتخابات). 
ويـكـاد ال يخـلـو اي جتمع عـشـائري في
الـــبالد ســواء كـــان في مــنـــزل وجــهــاء
العـشائـر او في مضيف زعـماء الـقبائل

بغداد
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بغداد

تـــنـــفـــيـــذ الـــدســـتـــور والـــقـــانــون
ـقـاعد االنـتـخـابي ونـظـام تـوزيـع ا

بالنحو الصحيح.
وان الــقــرار الـــذي يــصــدر يــخص
ـكن تـطـبـيقه ـعـتـرض فقط وال  ا
بعيـنه على اخرين وهـذا يعني أن
اي معترض لكي يحصل على قرار
ــر بــاآللــيــات قــضــائي يــجب أن 
ادة  52من نصوص عـليها في ا ا

الدستور.
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أما االعـتراض امام احملـكمـة يكون
وفـق دعـوى تـقـام وفق الــسـيـاقـات
الــقــانــونـــيــة لــكي يـــصــدر احلــكم

قضي بها. ا
وقــد حـســمت احملـكــمـة في الـدورة
االنـتـخـابـيـة احلـالـيـة ولـغـاية االن
دعـاوى ألربعـة مـعتـرضـ تعـلقت

»ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع الهيئة العليا لالختصاصات الصحية في عمان
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ـان ونـسـأله تـعـالى ان يـعـود عـلـيـنـا وعـلى كل وداعـا شـهـر اخلـيـر والـبـركـة واال
الـبـشـرية بـل على كـل خلق الـله بـاخلـيـر والـبـركات وهـا انـا جـالس هـنـا في هدوء
اللـيل وسكونه وهـا هي اواخر الشهـر الكر حـيث بدأت تتـساقط اوراق "اجندة"
الشهـر الفـضيل كـما تـتساقط اوراق شـجرة وارفـة الظالل يـتفيـأ ظلـها مـليار من
ـسـلـمـ وهم على ضـروب وانـواع شـتى.. ولـكن عـلى رغم تـفريـقـهم جتـمـعهم ا
ايامه بـالصيام ولـياليه بـصلوات القـيام وهم فيه كـذلك "ناس وناس" فهـناك منهم
من شـغـلـته الـعـبـادة عن كل شيء فال يـدري من جـاء ومن غـاب ومن سـلم وزار
ومن لم يسـلم فليـله تهجد ونـهاره قرآن وتالوة واذا ذهب الى العـمل تفانى فيه
اكثـر من اي وقت مضى النه يـعرف ان العمـل عبادة وان االنسـان محاسب عن
درهم يقـبضه بيده ان كان حالالً او حراما فـالسارق عنده ليس من مد يده الى
اموال الـناس ليـغتصـبهـا ولكنه الـذي يأخـذ اجرا على عـمل لم يقم به ومـهمة لم
ينـجزها وواجب لم يؤده فهـذا في نظره هو السارق احلـقيقي.. والناس من هذا

النوع قلة قليلة ولكنهم سعداء في حياتهم راضون عما يقومون به.
وعلى الـنقـيض تمـاما هـناك "نـاس" العالقة لـهم بالـشهـر الكـر بل ان بعـضهم
يتـعمد السـفر حتـى اليصوم محـتجا بـالعذر الـشرعي في االباحـة على رغم عدم
اضـــطـــراره الى الـــســـفـــر بل هـــو ســـفـــر هـــروب من االلـــتـــزامـــات وحتـــلل من
ـاني الـذي يـخيف امـثـال هـؤالء من الغـافـل ـسـؤولـيات وابـتـعاد عـن اجلو اال ا
الالهثـ خلف سراب الدنيا فاذا انقضى رمضان عادوا بعد نهاية اجازة العيد
لـيـنصـرفوا الى مـا كـانوا عـليه من الـلـهو والـعبث واضـاعة الـوقت حـتى تتـقضى
سنـوات العمـر دون عمـل نافع أو حـسنـة صاحلـة للـيوم االخـر وهذه الـفئـة قلـيلة

ايضا..
وفي الــوسط تـقـع الـفــئـة الــكــبـرى من الــنــاس الـتي تــكــون وسـطــا في ســلـوكــهـا
وصـيامـهـا وعبـادتـها وايـضا فـي لهـوها وعـبـثهـا واضـاعتـهـا للـوقت الـثمـ الذي

اليقدر ولكنها طبيعة االنسان.. 
ــشـقـة فــكـذلك جنــد حـال الـنــاس مـنه فـمـن يـقـضي ومـا دام االجـر عــلى قـدر ا
ـضي نـهاره في رمـضـان نائـمـا مرتـاحـا لـيس كمن يـقـضـيه وهو يـعـمل ويـكد و
هم هو اال عمل يـخدم به الـناس وليـلة في امـور شتى ولكـنهـا التضر احـدا.. وا
ته ينـصرف هذا الشهر اال وقد تزود الواحد مـنا باحلسنات وجدد فيه من عز
ساك والفقراء واحملتاج فأحسن اليهم وتغاضى وقوم من اخالقه وتـذكر ا
عن االساءات الـتي اصابته من اخـوانه واصدقائه وتـسامح مع مخـاصميه فمن

يفعل ذلك يكن انسانا استحق فضل رمضان ونال الفوز فيه باحلسنات.
اما من اضـاع الشـهر في غـــــــير طـائل فقـد اضاع شـيئـا ثمـــــــيـنا اقل مـا فيه
انه مسـتـقطع من عـمـــــره فـلم يربح فـيمن يـربح ولم يـنجح مع من جنح بل انه
عــاد كـمـا يــعـود اخلــسـران وهـو يــعض اصــــبع الــنـدم ان كـان واعــيـا حلـقــيـقـة

خسارته. 
ولـكن لالسف هـناك من اليـدرك خـطـورة اضاعـة مـثل هذه
الــفـرصــة واتــمــنى اال اكـون والــقــراء االعــزاء من هـذه
ـن يــفـــوز مع الـــفـــئــة بـل اتــمـــنـى لــهـم ان يـــكــونـــوا 
الـفـائــزين.. الـلـهم اجــعـلـنـا مـن الـصـائـمــ الـشـاكـرين
ستـغفرين الـعابـدين لك وحدك الشريك لك سـبحـ ا ا

يا الله يا الله يا الله.
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أوضـــحـت احملـــكــــمـــة اإلحتــــاديـــة
الــــعــــلــــيــــا آلــــيــــة وكــــيـــــــــفــــيــــة
اسـتــبــــــدالــهـا أربــعـة من أعــضـاء

مجلس النواب.
وقال الناطق باسـم احملكمة الياس
السـاموك في بيـان  تلقـته (الزمان)
امس انه (أورد الـدسـتـور الـعـراقي
اوكل لـلمـحـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
مـجمـوعة اخـتصـاصات من بـينـها
ــادة /52 تـــخــويـل نــصت عـــلـــيه ا

ثانياً منه.
ـادة (52) من الــدســتــور وتــنص ا
:- يـبـت مـجـلـس الـنـواب عــلى (أوالً
في صـحة عـضـوية أعـضائه خالل
ثالثــ يـومــاً من تــاريخ تــســجـيل
االعتراض بأغلبـية ثلثي أعضائه
ثــانــيـــاً:- يــجــوز الــطــعن في قــرار

اجملـلس أمــام احملـكــمـة االحتــاديـة
الـــعــلـــيــا خـالل ثالثــ يـــومــاً من

تاريخ صدوره).
مـن خالل اســتــعــراض هـذا الــنص
يــتــبــ أن احملـكــمــة تــمــارس هـذا
االخـتـصـاص بـعـد تـشـكـيل مـجلس
الـنـواب أي أنه عـمـلــيـة مـنـفـصّـلـة
صـادقـة على نـتائج والحـقة عـلى ا
االنــتـخـابـات الــعـامـة الـتي هي من
اخــتــصــاص احملــكــمــة االحتــاديــة
ـادة /93 ـوجب ا الـعـلــيـا ايـضــاً 

سابعاً من الدستور.
ومارست احملكمة هذا االختصاص
فـي أكـــثــر مـن مــنـــاســـبـــة وهــو ال
يــتـعـلق بـطـعن يـرد عـلى قـانـون أو
ا عـلى واقعـة معـينة هل نظـام ا
ــعـتــرض يـســتـحق أن الـشــخص ا
قعد النيابي أم ال? في ضوء هذا ا
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اعـلــنت وزارة الــصــحــة عن فـوز
العـراق وعدد من الـدول العـربية
الـشقـيقـة تونس سـلطـنة عـمان
ــــقــــر األردن فــــضـال عن بــــلـــــد ا

بالهيئـة العليا لـلمجلس العربي
لالخـتـصـاصـات الـصـحـية ألربع
سنوات قابلة للتجديد جاء ذلك
عـلى هامش اجـتمـاعات جـمعـية
ـيـة  72 في مـقـر الــصـحــة الـعــا
ــتــحـدة في جــنــيف الـتي اال ا
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رء في حياته وهي كثيرة ومتنوعة ... هناك حتديات صعبة يواجهها ا

ـال  من أبرز تـلك الـضـغوط الـتي تـنغص ولعلَّ ضـيق ذات الـيـد واحلاجـة الى ا
عليه عيشه ...

قـد يلـجأ الـى بعض اخـوانه يسـتعـ بهم عـلى دفع ما عـاناة  وهنـا وفي غمـرة ا
ألمّ به  فكيف يكون اجلواب ?

-2-
أمامك ح يستع بك اخوك خيارات ثالثة :

اوال- ان تشبع حاجته دون تردد  –مع القدرة والتمكن  –
وهذه أعلى الصيغ .

قال الشاعر :
الَ ليس بنافعٍ        اذا لم يَنَلْ منه أخ وصديقُ خليليَّ إنَّ ا

ثانيا- ان تعتذر منه وترده خائبا .
وهذه أسوأ الصيغ 

ثـالـثـا- أن تــسـعى مـســعى حـمـيـــداً يــؤدي الى اشـــبـاع حــاجـته  وهـو أضـعف
ان . اال

وهذه صيغة حتمد عليها ولكنها تأتي متأخرة عن فضل الصيغة االولى .
-3-

باد االنسانية ... انّ التعاون والتكافل والعناية باآلخرين من أهم ا
واقف : وعلى ضوء ذلك نستطيع ان نصنف ا

فهناك موقف حسن  
وهناك موقف سيء 

وهناك موقف مشكور 
مذمـوم قد غ نـفسه قبـل أنْ يغ أخـاه  وباء بخذالن ـوقف السيء  وصاحب ا
ـعـروف فـأصبح صـفـرَ الـيدين من كل صاحـبه  وأفـلس من اصـطنـاع اخلـير وا

ثوبات االلهية . ا
ــوقف احلـسن مـحــمـود مـأجـور كــسب احـتـرام الـنــاس وحـبـهم في وصـاحب ا

ثوبات االلهية الكبيرة في االخرة . الدنيا وا
ب . وذلك هو الفوز ا

وأمـا الـسـاعـي الشـبـاع حـاجــة أخـيه فـانـه البُـدَّ ان يـنـال أيــضـا مـا يــسـتـحق من
التقدير في الدنيا واجلزاء في اآلخرة .

-4-
والسؤال اآلن :

اذا كانت صيغة العطاء الشخصي أفضل الصيغ ?
روءة واالنسانـية والسخاء ما يقفز بها الى بـادرة الذاتية حتمل من معاني ا ان ا

راتب . أعلى ا
حدّثني أحد االعزاء قائالً :

انّ مــجـمــوعـة من الــرجـال قـرروا شــراء مـبــنىً يـخــصص لـلــنـفع الــعـام  وبـدأوا
يـطـوفون عـلى أصدقـائـهم ومَنْ يعـرفـونهم من سـائر الـنـاس يدعـونهم لـلـمشـاركة
ـشاركة شـروع اخليري ومـرّوا (بصبّـاغ) لم يكونـوا يتوقـعون منه اال ا بتـمويل ا
ـشروع  –عن الـكـلـفـة الـنـهـائـية ـبـلغ ضـئـيل فـسـألـهم بـعـد أنْ اقـتـنع بـاهـمـيـة ا

فأخبروه بها  فقال لهم :
ال الى أصحابه . بلغ برمته شريطة إرجاع ما جمعتموه من ا سأدفع لكم ا

وقال لهم أيضا ً :
ال   ان أوالدي ليسوا بحاجة الى هذا ا

قدّم لكم هو حصيلة العمر  ال ا وا
وليكن انفاقه في مشروع خيري ينفع الناس ..

أرايتَ كيف يكون االيثار ?
وكيف يكون البر االجتماعي ?

وكيف ال يكون هذا اخليار أفضل اخليارات ?
ثال التاريخي : ا

قالوا 
جاء ابـو الشمـقمق الى بـشّار يشـكو الـيه الضـيقة ويـحلف له انّه مـاعنده شيء 

فقال له بشّار :
والله مـاعنـدي شيء يُغنـيك ولكن قم مـعي الى (عُقـبه بن سلم ) فـقام مـعه  فذكر

له أبا الشمقمق وقال :
هو شاعر 

وله شكر وثناء 
فأمر له بخمسمائة درهم 

فقال له بشّار :
ياواحد العرب الذي 

أمسى وليس له نظيرُ 
لو كان مثلَكَ آخر 

ما كان في الدنيا فقيرُ 
متنع  –مديح عالٍ وثناء كبير  وفي البيت  –وهما من السهل ا

فأمر لبشّار بألفي درهم فقال له ابو الشمقمق :
نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ 

فجعل بشار يضحك ...
أقول :

ـســعى احلـمــيـد ذو مــنـافع جّــمـة  تـشــمل صـاحب انّ ا
سعى احلميد أيضا  وال تقتصر على مَنْ يُسعى له  ا

وما خاب ب الله والناس عامِل 
له في التُقى أو في احملامدِ سُوقُ 

وهذا هو موطن العظة .

حـضرهـا وزير الـصحـة والبـيئة
عالء الـدين الـعـلـوان حـيث تـقرر
هـذا الــفـوز واالخـتــيـار لــلـعـراق
ـكــتب الــتــنـفــيـذي بــاجــتـمــاع  ا
جملــلس وزراء الــصــحــة الــعـرب
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس

ان (اجملــــــلس قــــــرر تـــــعــــــطـــــيل
الالئــــحـــتــــ الـــتــــأســــيـــســــيـــة
والـداخـلـيـة احملـدثـتـ وحتـديـد
مـدة شـهـرين كـمـرحـلة انـتـقـالـية
حلـ اقـرار الـنظـام الـتـأسـيسي
والالئـــحــة الــداخــلــيــة احملــدثــة
للمجلس العربي لالختصاصات
الصحيـة). واضاف ان (اجللسة
ـــــــنــــــاقـــــــشــــــة اخـــــــتــــــتـــــــمت 
االسـتـراتـيـجـيـة الـعـربـيـة بـشأن
اتـاحـة خـدمـات الـصـحـة الـعـامة
ـــنـــطـــقــة في اطـــار الـــنــزوح بـــا
ـوافـقـة ايـضـا الـعـربـيـة وتـمت ا
عــلـى تــشـــكـــيل جلـــنــة جلـــائــزة
الطـبيب الـعربي).الى ذلك تـعمل
هيئـة إستثمـار بغداد على إيالء
ـنـفـذة ـشـاريع اإلسـتـثـمـاريـة ا ا
فـي الــعــاصــمــة بـــغــداد أهــمــيــة
كـبـيـرة فال يـقـتـصـر دورهـا عـلى
مـنح اإلجـازات ومـتـابـعـة تـنـفـيذ
تـنوعة ومواكبة شاريع ا هذه ا
سـير األعـمال فـيهـا وتقـدم نسب
إجنـازهــا بـ احلـ واألخـر بل
تــذهب الى مــا يـكــمل دورهـا من
ـشاريع خالل مـتـابعـتـهـا لهـذه ا
بــعـــد إجنــازهـــا وبــدء عـــمــلـــهــا
الـفـعــلي عـلى أرض الـواقع ومن
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الياس الساموك

Ëœ—…∫ احدى جلسات مجلس النواب بدورته اجلديدة

ــشـــاريع يـــأتي مـــشــروع هـــذه ا
اخملــتـبــر الــوطـني لــلــتـحــلـيالت
ـرضـيـة أحـد إجنـازات الـقـطاع ا
ــنــفــذ فـي مــنــطــقـة الــصــحي وا
احلـارثـيـة نـهـايـة شـارع الـكـندي
بــجـانب مــجـســر الــكـنــدي الـذي
ــتــابـعــة مــســتــمـرة من حــظي 
مالكــات الـهـيـئـة ودعم وإشـراف
مــبـــاشـــر من رئــيـــســـهــا شـــاكــر

الزاملي . 
W¹d³²  VFý

وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ـشـروع يتـألف من طـابـق ان (ا
األرضي مـــــــقـــــــسم الـى شـــــــعب
مــخـتـبـريــة واألول يـضم قـاعـات
عــــــــــدد  2 لــــــــــتــــــــــدريـب طـالب
اجلامعات مع ملحق لإلستراحة
حــيث جــهــز اخملــتــبــر  بــأحــدث
األجهزة الطبية واخملتبرية ذات
ــيـة  األمـريــكـيـة ـنــاشىء الـعـا ا
واألوربــيـــة الــرصــيـــنــة في هــذا
اجملـــال كـــمـــا  وســــيـــكـــون فـــيه
دورات لــــتـــدريب اخملـــتـــبـــريـــ
بــــشـــكـل مـــكــــثـف  عـــلـى أحـــدث
األجـــــهـــــزة وخملــــــتـــــلف أنـــــواع
الـفـحـوص اخملـتـبـريـة وعـلى يـد
مدرب أكفاء لهم خبرة كبيرة  

فـضالً عن ذلك حـصـول اخملـتـبـر
عــلى مــوافـــقــات وتــرخــيص من
وزارة الصحـة ومجلس الـقضاء
األعــــلى إلجـــراء الـــفـــحـــوصـــات
اخلـاصـة بـعـقـود الزواج واحلج
والــعــمــرة وكـافــة الــفــحــوصـات
األخـرى) . واضـاف ان (اخملـتـبر
الـــــذي  إفــــــتـــــتـــــاحـه في آذار
ــــــاضي حتـت إشـــــراف قــــــسم ا
اخملـــتـــبـــرات بـــوزارة الـــصـــحــة
إنسجاماُ مع تـوجهات احلكومة
فـي مــد جـــســور الـــتــعـــاون بــ
مـــؤســســـات الــدولـــة والــقـــطــاع
اخلـاص كـما تـفـرد عن غـيره من
ـــــمـــــاثــــــله لـه في ــــــشـــــاريـع ا ا
ــنـاسـبـة الـعــاصـمـة بــأسـعـاره ا
الــــــتي تــــــوفــــــر خــــــصــــــومـــــات
ـئة للـمراجـع تصل الى 25 با
لـــذوي الـــدخـل احملـــدود بـــغـــيــة
مـــســـاعــدتـــهـم بـــتــقـــد أفـــضل
اخلدمـات لهم فـضالً عن تـوفيره
فـــرص عــمل كـــثــيــرة خلـــريــجي
اإلخــــتــــصــــاصــــات الــــطــــبــــيــــة
واخملـتـبـرية و بـالـتـالي  حتـقيق
أهــداف ومــســاعـي الــهــيــئــة في
ـرجوة من الـتـنـمـيـة الـشـامـلـة  ا

قانون اإلستثمار). 

ستقلة لالنتخابات %Y¹b∫ مواطنون يحدثون بياناتهم في مركز للهيئة ا

اســتـخــدام الــشـاي الــذي يــعـد ارخص
ثــمـنــا واسـهل من حــيث الـتــحـضــيـر).
مـوضحـا ان (القـهوة قـد  استـبدالـها
ــشــروبــات احلــارة كــالــنــســكــافــيه بــا
والـكــاكـاو واحلـلــيب واصـبــحت اغـلب
مبـيعاتي الصـحاب الـقاعات الـتي تقام
فيها مجالس العزاء). الى ذلك قال احد
شيـوخ العـشائـر ابو حـكيم ان (الـقهوة
تـعـد من اسـاسـيات الـضـيـافة الـعـربـية
اء مباشرة والتي تقدم للضيوف بعد ا
كـمـا ان لفـنـجـان القـهـوة عدة مـضـام
وهـو اداة الـرفض والـقـبـول في الـسـلم
واحلـــرب والـــنـــزاعــات الـــعـــشـــائـــريــة
وطـــقـــوســـهـــا حــيـث دخـــلت الـــقـــهــوة
وفنجـانها في قـصائد الشـعراء والغزل
ديح وتعد من النبهات ومن والرثاء وا
ــكن تـنــاولــهـا في ــشـروبــات الــتي  ا

جميع االوقات). 


