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حـطاب بـدعم اجلامـعـة وجتهـيز
احتياجاتها من الوقود.

يـــذكــــر ان وزارة الـــنـــفط أعـــدت
خطـة شاملـة إلعادة تأهـيل كافة
ـــــنــــافـــــذ الــــتـــــوزيــــعـــــيــــة في ا
احملـــافـــظـــات الــــغـــربـــيـــة الـــتي
تـعـرضت لــلـتـخــريب أبـان فـتـرة
إحـتالل داعـش و فـعالً إكـمـال
تـأهـيل الـكـثــيـر وإفـتـتـاحـهـا وال
تــزال اخلــطــة مــاضــيــة لــغـرض

إكمال إجنازها.
وفتـحت أمانـة بغـداد ثالثة أزقة
مـغـلـقـة شـرقي الـعـاصـمـة. وذكر
بـيـان امس ان (مــتـابـعــة مـكـتب
ام بغداد وبلدية الغدير قامت
بـرفع الكـتل الكـونـكريـتيـة وفتح
االزقة 3 و 5 و 7 ضـمـن احملـلـة

في منطقة زيونة بعد 714
ـوافـقـات االمـنـيـة اسـتـحـصـال ا

الالزمة). 
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ـالكـات الــبــلــديـة وأضـاف ان (ا
باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل
غلقة منذ سنة 2008). األزقة ا
واعــــلـن مـــحــــافـظ بـــغــــداد فالح
ـرحـلة اجلـزائـري عن تـشـغـيـل ا
الــــثـــــانــــيــــة من مــــشــــروع مــــاء
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احلسـينـية الـكرابـلة بـطاقة الف
مــــكــــعـب في الــــســــاعــــة. وقــــال
اجلزائـري في بيـان على هامش
رحلة الـثانية من حفل تدشـ ا
ــــشـــروع ــــشــــروع امـس أن (ا ا
انـطـلـق وبـدأ التـشـغـيل الـفـعـلي
بــالـتــنـسـيـق مع وزارة اإلسـكـان
واإلعــمـار والــبـلــديــات الـعــامـة
ــيـاه في وســيـعــالج ازمـة شح ا
ـعـامل ســابـقـا قـضـاء الــزوراء ا
ــاء اخلــام من نــهــر بــايــصـــال ا
دجـلــة بـأنـبـوب قـطـره 700 ملم
ـسـافة 27 كم كـمـا يـتـضمن و
ـشــروع نـصب مـحــــــــطـة مـاء ا
خــام فــــــي نــاحــيــة الــراشــديــة
بــــطـــاقـــة 1000مـــتــــر مـــكـــعب/
ــشـروع ســاعـة). وأضــاف ان (ا
ـــيــاه في ســيـــعــالج مـــشــكـــلــة ا
مــنـاطق احلــسـيــنـيــة والـســيـدة
زيـنب والـشــاعـورة والـشــيـشـان
والـــســــعــــادة وبــــاقي األحــــيـــاء
ـــنــاطـق الــقـــريــبـــة من اخلط وا
الـــنــــاقل) م.ؤكـــدا ان (تـــشـــغـــيل
ـشروع سيطوي جميع مراحل ا
ــراشـنــة الــتي كــانت صــفــحــة ا
تـعـاني مـنـهـا مـنـاطق الـقـضاء).
وشدد على انـه (سيكـون لقضاء
الزوراء مشروعان للماء بدال من
االعتمـاد على مشروع مـجمعات
مــاء األمل وعــدن الســيــمــا وان
ـذكور  اجنازه قبل شروع ا ا
بــلـــوغ الــتــوقـــيــتــات الـــزمــنــيــة

احملددة).
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بدوره اوضح مدير عـام الشركة
كاظم مـسير يـاس ان (الـشركة
في طور افتـتاح أكثـر من محطة
في صـالح الــدين الفــتــا الى ان
مــحــطـة الــشـهــيــدة امـيــة تــمـثل
ـــوذجـــا في ســـعـي الـــشـــركــة ا
العــادة تــأهــيل كــافــة احملــطــات
ـصــاف احملــطـات في لـتــكــون 
ـنـطقـة والـعـالم مـؤكدا ان دول ا
الـشركـة اختـارت عنـوانا وطـنيا
للـمحطـة يتـمثل بالـشهيـدة امية
اجلــــبـــــارة بــــعـــــد ان كــــان اسم
احملــــــطـــــة مــــــحـــــطــــــة الـــــعــــــلم

. احلكومية)
داعـيــا (احلـكــومــة احملـلــيـة الى
تـخــصـيص أراض ضـمن حـدود
الــبــلـــديــة النــشـــاء مــحـــــــطــات
جــديـــدة واعــداً بــزيـــادة حــصــة
احملــــــافـــــظــــــة من الــــــوقـــــود ان
اســتـوجب ذلك).وشـمــلت جـولـة
وفــــد الـــوزارة في صالح الـــدين
أيضـاً إفتـتاح بـنايـة فرع صالح
الدين للمنتجـات النفطية وتفقد
آخـــر تــــطـــورات مـــحــــطـــة بـــلـــد
احلــكـومــيـة في حــضـرت بـعض
الـقـيـادات في احلكـومـة احملـلـية
وجـــامـــعــة تـــكـــريت حـــيث وجه
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الكــات الــهـــنــدســيــة تــواصـل ا
والفـنيـة في شركـة تعـبئـة الغاز
إحـدى تشـكـيالت وزارة الـنفط 
ومن خالل فــرعــهــا في  مــديــنـة
الـنــجف  بـإضــافـة مــنـظــومـات
الغـاز السـائل للـسيـارات بشكل

يومي وبصورة مستمرة .
وقـال مـديـــــــر فـرع الـشــــــــركة
في النـجف عيسى گـاطع حمود
ــوقع لـ (الـــزمــان) الـــتي زارت ا
انه (من خالل توجيهات اإلدارة
الــعُـلــيـا لــشـركــتـنــا أن كـوادرنـا
الهـندسـية والـفنـية  يـواصلون
الـعـمل في  ورشـة فـرع الـشـركـة
لــتــنــصــيب مــنــظــومــات الــغــاز

السائل  للسيارات) .
مــضـيــفــاً ان (جـمــيع مالكــاتــنـا
ـنـظـومات مـسـتـنـفـرة إلضـافـة ا
اخلـــــاصـــــة لـــــتــــحـــــويـل وقــــود
الـــســـيـــارات من الـــبـــنـــزين الى
الـغاز الـسائل لـسيـارات األجرة
او الــــســــيــــارات اخلـــصــــوصي
وســـيــــارات دوائـــر الـــدولـــة من
الــــراغــــبــــ بــــتـــحــــويـل وقـــود
ســــــــيـــــــاراتـــــــهـم الـى الـــــــغـــــــاز

رور) . وبالتعاون مع مديرية ا
واوضـح حــــــمــــــود  أن (مــــــوقع
الــورشـة في  مـحـافــظـة الـنـجف
يـــقع فـي طـــريق جنـف  كـــربالء

قرب عمود 200) .
من جانـبه ب مسـؤول الورشة
مـحـمـد يـاسـر أن (سـعـر إضـافـة
مـنـظـومـة الـغـاز لـلـسـيـارات هو
(500.000) خــــمـــســـمــــائـــة ألف
ديـــنــار مـع ضـــمـــان وصـــيـــانــة
دة عام  وأن سعر لتر مجانية 

. ( الغاز هو 200 ديناراً
مـشــيـراً الى ان (شـركــة تـعــبـئـة
الـغـاز قـامت بـإنـشـاء عدة ورش
في بـغـداد واحملافـظـات إلضـافة
مـــنــــظـــومـــات الـــغــــاز الـــســـائل
للسيارات  وكذلك قيامها بفتح
عدة منافذ لتعبئة الغاز السائل
ـا لـهـذا فـي مـحـطـات الــوقـود  
ــشـروع من فـوائـد اقـتـصـاديـة ا
وفـنـيـة وبـيــئـيـة كـبـيـرة ومـازال
شروع التطور يسري في هذا ا

احليوي).
وإفـــــتــــتـــــحت شـــــركــــة تـــــوزيع
ة مــحــطـة ــنــتــجــات الـنــفــطي ا
تــعــبـئــة وقــود الـشــهــيـدة أمــيـة
اجلـــبـــارة فـي نـــاحـــيــــة الـــعـــلم

ــــــحـــــافــــــظــــــة صـالح الــــــدين
بـــاإلضــافـــة الـى افـــتـــتـــاح فــرع
الشركـة في احملافظـة بعد إعادة
تأهـيلـهمـا بشـكل كامل بـحضور
وكـيل الـوزارة لـشـؤون الـتـوزيع
ومــديـر عــام الــشــركــة ومالكـات
مــتــقــدمــة من فــرع الــشــركــة في

صالح الدين . 
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وقـــال وكــــيل الـــوزارة لـــشـــؤون
التوزيع كر حطـاب جعفر ب
ان (مــحـطـة امـيــة اجلـبـارة احـد
مــصـــاديق ســعي وزارة الـــنــفط
ثلة بشركة التوزيع في اعمار
ـنـشـآت الـتي تـعـرضت جـمــيع ا
لــلــتــخـــريب من قــبل عــصــابــات
داعش مــــبـــيـــنـــا ان الـــوزارة لن
نـشآت تـدخر جـهداً في إعـمـار ا
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا والـــتي تـــصب
بـــالــدرجـــة االســاس في خـــدمــة
احلـكــومـات احملــلـيــة مـؤكـداً ان
االعـمـار  بـأيـادٍ عـراقـية ووفق
واصفـات وضمت ثمان أحدث ا
مضـخات للـبنزين واربـعة لزيت
الغاز ومنافـذ للنفط االبيض مع
إمـكانـية إضـافـة منـظومـة للـغاز

السائل .
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طبع اغلب مخطوطات الكتاب عبر هذه
الـدار بأسـعـار تـراعي ظروفـهم وتـسهل

أمر طباعة كتبهم
{ ومـا الــتـطـور الـذي حـصل لــلـمـكـتـبـة وهي

تعمل بجوار دار تنوير للنشر ?
كـتبـة تتـطور بـوتيـرة تقـترب - كـانت ا
من وتـــيـــرة دار تـــنـــويـــر لـــلـــنـــشـــر بل
اصــبــحت مـكــمــلـة لــهـا وقــد بــلــــــــغت
عــنـوانــات الـكــتب فـيــهـا اكــثــــــــــر من
(200) عــــنــــــــــوان الـــكــــثـــيـــر مــــنـــهـــا
عــنـــــــــــوانـــات نــادرة يـــبــحـث عــنـــهــا
بدعـون والدارسون ثم اصـبحت اكثر ا
من اي وقت مـــضى مـــكـــانـــا لـــتـــجـــمع
ـثـقفـ وتصـادف أن يـقع علـى مقـربة ا
ـــعـــروف في مـــنـــهـــا مـــقـــهى األدبـــاء ا

البصرة

{ بــودنــا ان نــســألك عن نــتــاجك الــشــعـري
ـــوزعـــة عـــلى واصـــداراتـك الـــشـــخـــصـــيـــة ا

اهتمامات ابداعية شتى ?
- اصـدرت من دار الـنـشـر نفـسـهـا اكـثر
من عـشـرة كـتب شـعــريـة وسـبـعـة كـتب
ـرويات توزعت بـ األدب الشـفاهي وا
وكـتب الـسيـرة وعـدة كتب عن الـبـصرة

وشــــخــــصــــيــــاتــــهـــا
وشــخـصــيـات اخـرى
مــهـمــة من خــارجـهـا
وشاركت في الـكتاب
الــتــوثـــيــقي (ذاكــرة
البـصرة) وسـيصدر
لي كـتـاب مـهـما عن
الــشــاعـــر الــكــبــيــر
مــــظـــفــــر الـــنـــواب

وكــتـاب آخــر عن األدب الــشــعــبي وانـا
اآلن بصـدد اصدار كتـاب نقدي بـعنوان
(نــصـوص وأضــاءات) وهـو عــبـارة عن
قراءات نقدية لنصوصي من قبل الناقد
جــبــارالــنــجــدي ولـــدي افــكــار تــتــصل
ــــــــكـتــبـة وحتـديــثــــــــــهـا بـتــوسـيع ا
السـيـما وقـد اصبـحت مـحل اسـتقـطاب

. للمثقف

في الــبـــصــرة وحتـــديــدا فـي مــنـــطــقــة
الـبـجاري تـقع دار نشـر تـنويـر لـلشـاعر
عــــــلـي ابــــــوعـــــــراق الـــــــذي يــــــجـــــــمع
بــقـبــضـةواحــدة الـشــعـر والــكـتب ودار
ـسـماة (تـنـوير) إن كل شئ في الـنشـر ا
ـكــان يــدل عـلى اآلخــر ويــصـبح هــذه ا
ــدهـــشـــة الــتي جــزءا مـن ايــقـــاعــاتـه ا
تـسـتـأنف دورهـا عـلى أكـثـر من صـعـيد
لـتـكون ثـقـافـة مـكـتـملـة الـوجـوه سـألـنا
الـشـاعــر عـلي ابـوعــراق عن هـذه الـدار

الفريدة من نوعها فقال :
- تأسست هـذه الدار التي كانت مـكتبة
اضي في بداية التسعينات من القرن ا
لتبدأ رحلتها في عالم الكتب في اوقات
كــان الـكــثـيــر من الـكــتب تـشــهـد مــنـعـا
حـكــومـيـا في زمن الــدكـتـاتــوريـة وكـان
ـمـنـوعة ـثـقف يـجـد الـكـتب ا األديب وا
كـتبـة ويحـصل علـيهـا بيـسر في هـذه ا
الســـيــــمـــا عــــنـــدمــــا ســـادت طــــبـــاعـــة
األســتـنــســاح في ســني احلــصــار فـأي
ــثـقـف ويـقـع في إطـار كــتــاب يـطــلــبه ا
ه ـكن اسـتنـساخه وتـقد ـمنـوعات  ا
ن يـــبــحـث عــنـه ولـــكن بـــحــذر وعـــلى
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البصرة

حاول الكيان االسرائيلي  عـبر االسيجة الكونكـريتية والقمع واالعتقاالت
ارسـة حقه العـشوائـية والـقتل والـتـهويـد منع الـشعب الـفـلسـطيـني من 
سـتقلة وعاصـمتها القـدس وفشل  وعملية الطبيعي في احلـرية والدولة ا
ـتـقــــــنـة بـالـشجـاعـة وفـنون ـواجهـات والـعـمـليـات ا سلـفـيت هي احـدى ا

القتال .
شخص واحد من ابناء مدينة سلفيت بالضفة الغربية احملتلة  تمكن وهو
لك سوى احلجارة من السيطرة على سالح اجلندي االسرائيلي وقتل ال

ستوطن . ثالثة واصابة عدد اخر من اجلنود وا
هذا العمل يؤكد بأن االحتالل مهما تنوعت اساليبة في القمع  اليستطيع
تعـدداالشكال  فـمنـذ مئة عـام وبالرغم وقف كفاح الـشعب الـفلسـطينـي ا
ي لـهـذا الـكيـان ومـايـصـاحـبه من ضـعف عـربي  فـأنه لم من الـدعم الـعـا
ـرحوم الـشهـيد يتـمكن وقف تـأثيـرات النـضال الـفـلسـطيـني  ولم يخـطأ ا
ياسر عرفات عـندما وصف شعبه بـانه شعب اجلبارين  ويـاجبل ماتهزك

ريح .
ن الحق له ـتـحـدة االمــريـكـيـة  تـتـبـرع بـالـقـدس  ولـئن كـانت الـواليـات ا
بـالـتــبـرع  ولــئن كـانت بــعض دول اوربـا ومــنـهم بـعـض انـظـمــة الـعـرب 
قـابل كان الشعب ختلف الـوسائل  با يتشاطـرون في دعم هذا الكيـان 
الفلسطـيني يختـرع اساليب نضـالية غيـر معهودة في مـواجهة اسرائيل 
ومن تـلك االختـراعـات الـطـيـران الورقـي الذي يـحـمل الـنـار لـلمـسـتـوطـن
ـمـارسات ـوت  بـحـيث تـلك ا باالضـافـة الى احلـجـارة واخـتـراق سـياج ا
ا دفعـهم طلب وقف الـطيران الورقي ارهقت اسرائـيل ودوخت حكامـها 

ستوطن . ات من مزارع الى ا الذي تسبب بحرق مئات الدو
نـضـال شـعب غـزة احملـاصـر مـنـذ اكـثـر من عـشـر سـنـوات  والـعـمـلـيـات
ـعادلة ب اسرائيل الرائعة البناء الـضفة الغربيـة  تؤكد على إن قوان ا
من جهـة ومن يقف مـعهـا ويسـاومـها وبـ الشـعب الفـلسـطيـني ومقـاومته
ـتلك السالح  وان قـابلة قـد تغيـرت  فالكل  ومن يقف معه من اجلـهة ا
كـانت اسـرائـيل مـتــفـوقـة  لـكن في مـواجـهــتـهـا شـعب اليـعـرف اخلـوف 
ـكفـولة بـاحلقـوق التـاريخـية شـروعة ا وشعب لم ولن يـتنـازل عن حقـوقه ا

والقوان الدولية .
إن سياسـات تغيـير مالمح اجلغـرافيـة هي بالضـرورة نظرة قـاصرة  فلم
يعـد بـامكـان اسـرائيل ومـعهـا امـريكـا تـغيـيـر عروبـة الـقدس وال مـحاوالت
ضم اجلوالن لهـذا الكـيان تلـغي انتـماءه العـربي السـوري  فهذا الـسلوك
ـواجـهـة الـعـنـصـري الـعـشـوائي يـضـيف لـلـمـقـاومـ طـاقـة مـتـجـددة من ا
ـقـاومـة يـتـفـاعل والـكـفـاح . فـاسـرائـيل لـيـست هي كـمـا كـانت  ومـحـور ا
تـطــورا تــسـلــيـحــا وارادة  وان احلل الــوحـيــد االقـرار بــحــقـوق الــشـعب
الفـلـسـطـيني  وبـدون ذلك فال اسـيـجـة الكـونـكـريت حتـمي الصـهـايـنة وال
عمليات الـقمع الشامل يثـني الشعوب عن اجنـاز حريتها  وسـلفيت بداية
لعمليات لم تـتوقف وان تباعدت في زمانـها  لكنها مـؤثرة على قلب العدو

 لقـد تـبـ مدى االربـاك االسـرائـيـلي وخرق هـذا الـكـيان
لــكل الــشــرائع الـــدولــيــة عــنــدمــا اقــدمت الــقــوات
اخلــــاصـــــة جلــــيـش االحــــتـالل بــــاطـالق الــــنــــار
ــديـنــة وقــــــــتل الـصــاروخي الـعــشـوائـي عـلى ا
ثالثـة شـبـان . إن مـثل هــذا الـسـلـوك اليـــــــعـطل
واجـهـة بل يزيـد من اسـاليـبـــــــها بـ صـفوف ا

قاوم . ا
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األشــخــاص الـذين نــثق بــهم ويـزورون
ــكـتــبـة بــأسـتـمــرار مـكــونـ جتــمـعـا ا
ثـقــافـيـا تـلــقـائـيـا وغــيـر مـرئي في زمن
األسـتـبـداد حـيث يـوجـد مـلـحق صـغـير
ــثـقـفـون تــابع لـلــمـكـتـبــة يـلـتــقي فـيه ا

وطالب الــــــعـــــلم
ـــــــــعــــــــرفــــــــة وا
لـــيــتـــحــاورو في
األجتـــــــــاهـــــــــات
واجلــــــــــــــــــوانـب
الـــــثــــــقـــــافـــــيـــــة
والـــــعــــلـــــمـــــيــــة

واألدبية
{ ومـــــــــــا الــــــــــذي
حـصل بعد التـغيير

كتبة ? لهذه ا
- حولـتها بـجهد
اسـتــثـنـائي لـدار
نــشــر لـــطــبــاعــة
الـنـتـاج األبداعي
والعلـمي والفني
بـآلـيـات طـبـاعـية

راقــــيــــة وقــــد 

األمـن الــوطــني  شــمـــلت مــنــطــقــة
التـحرير بـبعقـوبة  حيث  خالل
احلــــــمــــــلــــــة غــــــلق عـــــــــــــــدد من
احملـــــالت الــــغــــيـــــــــــــر مــــجـــازة
صـحــيـا و حـســـب قـوانـ قـســــم
الصحة العامة). واوضح العزاوي
 انـه  ( غــــلق مـــــطــــاعم عــــدد 3
وغـــلق مــخـــابـــز عــدد  2 مع غـــلق
أفران صمون عدد 2 وغلق محالت
قـصـابـة عـدد 2 ومـحـال بـيع مـواد
غذائية عدد 2  فيما شملت احلملة
أيـضا تـفتـيش هـذه احملال وإتالف
مـواد مـنـتـهـيـة الـصالحـية وإتالف
مـــواد غــيـــر مــطـــابــقـــة لــلـــشــروط
الــصـــحــيــة وفق مـــحــاضــر اتالف
اصـولــيـة وقـد جـرى ايـضـا  اتالف
 كــيــلـو غــرام حلم كص واتالف50
 كـيــلـو دجــاج لـعــدم حـفــظـهم100
بـطـريــقـة صـحـيــحـة واتالف مـواد
غذائية بكميات وأنواع مختلفة ) 
مـشـيـرا الى ان (الـشـعبـة مـسـتـمرة
ـتـابـــــــعـة احملـال غـير بـحمـلـتـهـا 
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اكد مدير مكتب حقوق االنسان في
مــحـافــظــة ديــالى صالح مــهـدي 
تـسجـيل ثالث مـحاوالت لـالنتـحار
خالل يـــومـــ داخـل احملـــافـــظــة 

مــشــيــرا الـى تــســجــيل 30 حــالــة
انتحار  خالل 2019.

وقال مـهدي   لـ (الـزمان) امس إن
( ديـــالى شــهـــدت خالل الـــيــومــ
ــاضــيـــ ثالث حــاالت انــتــحــار ا

انــتـهت اثــنـان مــنـهــا بـالــوفـاة في
مـنــاطق مـتــفـرقــة من احملــافـظـة) .
واضــــاف مـــهــــدي  أن (اجــــمـــالي
ـــســجـــلــة في حـــاالت االنــتـــحــار ا
مــحـــافــــــــظــة ديـــالى خالل 2019

بـلغت  30 حـالـة انـتهت 20 مـنـها
بالوفاة   فيـما  انقاذ االخرين )
ــــــــشــــــــاكل  الفــــــــتــــــــا الـى أن ( ا
االجـتــمـاعــيـة واالقـتــصـاديــة هـمـا

السمة االبرز لدوافع االنتحار).
œ«u  ·öð«

واعـــلــنـت دائــرة  صـــحـــة ديــالى 
غـــــــــلق 11 مـــــحال وإتالف مــــواد
غـذائيـة غيـر صـاحلة في بـعقـوبة 
فـيـمــا اكـدت ان احلـمـلــة مـسـتـمـرة
تابعة احملال الغير مجازة صحيا
.  وقــال مـديــر اعالم صـحــة ديـالى
فـارس الــعـزاوي لــ (الـزمـان) امس
ان ( شـعـبـة الـرقـابـة الـصـحـيـة في
قـطـاع بـعـقـوبـة االول نـفـذت حـمـلة
صــحـيـة مـشـتـركـة مع مـفـارز األمن
الـوطـني اغـلـقت خاللـهـا 11 محال
مـخـالـف لـلـشروط واتـلـفـت كـمـيات
ـواد الـغـذائـيــة غـيـر صـاحلـة من ا
لالســتــهالك الــبــشــري) . واضــاف
الـعــزاوي انه (  تـنــفـيــذ حـمــلـة
صـحـيـة كـبرى مـشـتـركـة مع مـفارز

اجملازة صحيا ) .
واعــلــنت دائـرة صــحــة ديـالى  ان
شـعبـة الرقـابة الـصحـية في قـطاع
بـعقـوبة االول بـالتـعاون مع مـفارز
األمـن الـوطـني عـثــرت عـلى مـخـزن
مـــتـــخـــفي في اجملـــمع الـــتـــجــاري

ركز .  خملازن بعقوبة ا
وقـــال مــديـــر اعالم صــحـــة ديــالى
فــارس الــعــزاوي لـ (الــزمــان)  ان
(شـعـبة الـرقـابة الـصـحيـة الـتابـعة
لـقـطـاع بـعـقـوبـة االول وبـالـتـعاون
مع مــفــارز األمن الــوطــني  قــامت
بــتـــفــتــيـش اخملــزن و اتالف مــا
يـــقــارب 20 طـــنــاً وفق مـــحـــاضــر

اتالف اصولية). 
واضــاف الـــعـــزاوي  ان  (اخملــزن
يـــحــتـــوي عـــلى مــواد مـــنـــتــهـــيــة
الــصالحـيــة ومـواد ال حتـمـل لـيـبل
خــاص   اضــافـــة الى مــواد غــيــر
مــحـــفــوظــة بـــالــطــرق الـــصــحــيــة
ـتبـعة ضـمن البرامج الصـحيـحة ا

الغذائية ).

فالح اجلزائري

»öð·∫ مالكات الرقابة الصحية تغلق محالً وتتلف مواد غذائية

-1-
ـكانته العـلمية ال يعدم البـاحث أنْ يجد في تاريخ الـوزراء مَنْ  اختيارُه 

تميّز . واألدبية  ناهيك عن موقعه االجتماعي ا
-2-

ـوضوعية فـي االختيار  واختيـار العلـماء للوزارة يـعني تـوخي الشروط ا
فالعلم والقدرة االدارية على تصريف األمور يتصدران تلك الشروط .

-3-
قتدر العباسي قرون والغريب أننا في األلفية الثالثة  وتفصلنا عن ايام ا
عديدة ولكننا لم نُحسن االختيار كما أحسن هو االختيار ح عيّن (عون

الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ) وزيراً له 
ان ابن هبيرة كما وصفوه كان ( من فضالء زمانه ) 

) ب الوزراء لعدله ودينه وتواضعه ومعرفته   وكان (شامةً
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ـا قالـته احـداهن –وهي عـضـو في مـجـلس الـنـواب الـعـراقي وأين هـذا 
سابقاً –ان نادالً  –لمْ تُسَمه  –قد اختير عندنا للوزارة ..!!

اذا اختير هذا النادل للوزارة "? ولكنها لمْ تَقُلْ 
ـعنـيـ بشـؤون الـساحـة الـعراقـيـة دون لبس وال انّ السـبب مـعلـوم لـدى ا

غموض :
انّ االتـيـان بـالـنـادل الى الـوزارة يـعـني انـه لن يـعـصي أمـراً لـلـجـهـة الـتي

أوصلته لهذه الوزارة ...
صلحية.. غموسة با وهكذا يدفع الشعب والوطن ضريبة االختيارات ا

وليس غريباً بعد ذلك أنْ تتفاقم األمور سوءً وتراجعاً ...
-4-

ذكور كتاب شَرَحَ فيه صحيحيْ البخاري ومسلم ... من تآليف الوزير ا
وهكذا يبرز اجلانب العلمي واضحاً في شخصيته كما الّف كتابا سموه
ـذاهب وأوفد (اإلفصـاح) ابّـان وزارته واعـتـنى به  وجـمع عـلـيه عـلـمـاء ا
بعـضهم من الـبلدان الـيه ألجله  بـحيث أنـفق على ذلـك أكثر مـن مئة ألف

دينار 
وكان يحدّث به في مجالس يعقدها ويحضرها جَمْع غفير من اخللق .

ونالحظ هنا :
انّ الوزير يُنفق من ماله عـلى الشؤون العلمـية آالف الدنانير  بـينما ينفق
ن ال ذمـةَ له وال ضمـير مالي الـدنانيـر على أثاث بعض الوزراء عـندنا 
ا ال مـنفـعه فـيه للـشعب مكـتبه  وايـفـاداته الى اخلارج ومـا شابـه  ذلك 

والوطن .
وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم .
قال صاحب سيرة الوزير عون الدين  :

" كنا عنده يوماً واجمللس غاص بوالة الدين والدنيا واألعيان األماثل  
وابن شافع يقرأ عليه احلديث  

اذ فجأنا من باب الستر وراء ظَهْر الوزير صراخ بَشع  وصياح مرتفع 
فاضـطـرب له اجملـلس فارتـاع احلـاضـرون والوزيـر سـاكن سـاكت  حتى

أنهى ابن شافع قراءة االسناد ومتنه 
ثم أشار الوزير الى اجلماعة أنْ على رِسْلِكُم وقام ودخل الستر 

ولم يلبث أنْ خرج فجـلس وتقدّم بالقراءة فـدعا له ابن شافع واحلاضرون
وقالوا :

قد أزعجنا ذلك الصياح  فانْ راى موالنا ان يُعرّفنا سببه ?
فقال الوزير :

حتى ينتهي اجمللس  
وعاد ابن شافع الى القراءة حتى غابت الشمس  وقلوب اجلماعة متعلقة

عرفة احلال  فعاودوه  فقال :
كان لي ابن صغير مات ح سمعتم الصياح عليه ولوال تعيّن األمر عليّ
ـا قمتُ عن مجـلس رسول الله عـروف في اإلنكار عـليهم ذلك الـصياح  با

(ص) فعجب احلاضرون من صبره } 
وليس الوزيـر عون الـدين هذا االّ مـثاالً من قافـلة الـوزراء احلافلـة بالـعديد

من اخلبراء والعلماء ...
انّ مراعـاة مصـالح الـشعب والـوطن في اختـيـار الوزراء من أهم مـا يجب

االلتفات اليه .
وقد قيل بعد أنْ أُثيـرت العديد من االعتـراضات على وجود بعض الوزراء

ـقــدور مـجــلس الــنـواب أنْ في الـوزارة احلــالــيّـة  –انّ 
يسـحب ثـقته بـهم  ولـكنّ الـذي شهـدنـاه هو امـتداد

ُعْتَرَض عليهم في الوزارة حتى اآلن..!! بقاء ا
وهــكــذا تـتــوالى االخــتــراقــات لــلــخــطــوط احلــمـر

وتستمر دون انقطاع 
وهنا تكمن الكارثة .
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