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الـــــعـــــشـــــوائـي غـــــيـــــر اخلـــــاضع
لـالخـتــبـارات حــيث تــقـول انه  "
ــائــة من مــوظــفي تــوظـيف 35 بــا
دنـية دون اخلـضوع إلى اخلدمـة ا
عــمـلــيـة اخــتـيـار رســمـيــة نـتــيـجـة
ا أدى إلى الـعديـد من الـرشـاوى 

زيادة ". 
وتضمـنت الدراسة مـسحاً ضم 31
ألـف مــوظف خـــدمــة مــدنـــيــة كــمــا
شـــــــــمــــــــــلت
مــــواضـــيع
تـــــتـــــعـــــلق
بـــــظـــــروف
الــــــــعــــــــمل
والــــــرضـــــا
الـــوظـــيــفي
ونـــــــزاهــــــة
مــــــوظــــــفي
اخلــــــدمــــــة
ـدنــيـة في ا
الــــــــعـــــــراق
وقــــضــــايـــا
الــــــرشــــــوة
والشـفافـية.
وانــــتـــقـــدت
مــــنــــظــــمـــة
الــشــفــافــيــة
الـــــدولـــــيــــة
ـكـافـحـة الـفـسـاد في الـتي تـعـنى 
العالم في العام 2013 النقص في
تـــوفــــيـــر اخلـــدمــــات األســـاســـيـــة

للمواطن العراقي. 
وأعـلـنت هيـئـة الـنزاهـة في شـباط
2013 عن إحــالـــة نـــــــــحــو ســتــة
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آالف متهم بقضـــــــــــايا فساد إلى
احملـــاكـم اخملــتـــصـــة خـالل الـــعــام

.2012
وتـكـشـف الـدراسـة أنه "عـلى الـرغم
من اتـخـاذ خطـوات إيـجابـيـة للـحد
من الـــفـــســـاد إال أنـه قـــد زاد عــدد
شتبه بها من 786 حالة احلاالت ا
فـسـاد في عـام 2004 إلى 12,520
حــالـة في 2011  اإلبالغ عــنــهـا
كمـا ال تزال عمـلية مـحاربة الـفساد
في الـقـطـاع الـعـام الـعـراقي تـواجه

حتديات جمة". 
ــتــحــدة ويــشــارك بـــرنــامج األ ا
ــائي في حتــســـــــــ نــوعــيـة اإل
احلــــيـــاة في 177 دولـــة وإقــــلـــيم
ـــرونـــة وبــــنـــاء أ تـــتــــمـــتع بــــا
ويـــتـــــــــــــواجـــد الــــبـــرنــــامج  في
الـــعــراق مـــنـــــــذ عــام 1976 كـــمــا
يـعــــــــــــمل مـنـذ الـعام 2003 على
ـــشــــــــــــاركـــة في حتـــســــــــــــ ا
تــقـد اخلـدمــات األسـاســــــــــــيـة
ـــــاء ـــــا فـي ذلك الــــــصـــــحـــــة وا

والكهرباء. 
تـعـقـيــــــــــبـا عـلى انـتشـار الـفـساد
بـــاالرقـــام حـــسب هـــذا اخلــــــــــبــر
اقـــــــــــول ك: ان اصـل الـــــفــــــســـــاد
والـــــرشــــوة قـــــادة الــــنـــــظــــام وان
ـوظـفــ يـــــــــقـلـدون الــكـبـار في ا
تعاطـــــــي الرشـوة والعــــــــموالت
في تــــمـــشـــيـــة كـل اتـــفـــاق وعـــقـــد
ـــثل ـــا يـــقـــول ا ومـــشـــروع وقـــد
الــــعــــراقي ( اذا كــــان رب الــــبــــيت
بـالـدف ضـاربـا فشـيـمـة اهل الـبيت

كلهم الرقص).
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ـائـة من مـوظـفي كــمـا ان سـتـ بـا
دنـيـة بحـسب الـدراسة اخلـدمـة ا
يـعـرضون الـرشـوة فـيمـا يـهاب 66
ـوظـفـ فـكـرة االبالغ ـائـة من ا بــا
عن حــاالت الــفـــســاد في الــوزارات
التي يعملـون بها في ح لم يبلّغ
ـائـة منـهم عن حاالت سوى 4.5 با
الفسـاد التي حتصل في دوائرهم".
وأكـدت الـدراسـة عـلى ان "مـو ظفي

دنية في بغداد يعرضون اخلدمة ا
الـرشـوة أكـثـر من مـوظـفي اخلـدمة
ـدنــيــة في احملــافـظــات األخـرى". ا
وأرجـــعت الـــدراســـة عـــدم الـــرضــا
بـشأن الـكثـيـر من اخلدمـات العـامة
فـي الــــــعـــــراق الـى الــــــتـــــوظــــــيف
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هلسنكي

في بـلد الـعجـائب والغـرائب (ليس
العراق الذي نعرفه) نسمع العجب
العجاب كمـا في  خبر سمعته االن
من احدى القنوات العراقية ان 60
ئة من موظفي العراق يتعاطون با
ــــواطن الـــعـــراقي الـــرشـــوة وان ا

يلجأ اليها أربع مرات في السنة.
يـا الـله هـل هـو هـذا عــراقـنـا الـذي
نـفـخـر به وبـابــنـائه الـذين يـعـدون
ــة اخالقـيــة قـبل ان الـرشــوة جـر
ـــة يــعـــاقب عــلـــيــهــا تــكـــون جــر
الـقـانون. اخلـبـر يشـيـر الى دراسة
تـــضـــمـــنت مـــســـحـــاً ضم 31 ألف
مـوظف خـدمـة مـدنـيـة كـمـا شـمـلت
مـواضـيع تـتـعــلق بـظـروف الـعـمل
والرضـا الوظيـفي ونزاهـة موظفي
دنية في العراق وقضايا اخلدمة ا
الرشوة والشفـافية وحسب دراسة
ــتــحــدة اطــلــقــهــا بــرنــامج األ ا
ـائي ان نسب الـفـساد االداري اال
في الــعـــراق مــرتـــفــعـــة وتــتـــزايــد
ـائـة بـاضـطـراد  وان نـحـو 60 بـا
ــدنـيــة في من مــوظــفي اخلــدمــة ا
الـعـراق يـتـعـاطـون الـرشـاوى كـما

ان الــــعــــراقي يــــضـــــطــــر إلى دفع
الــرشــوة اربع مـــرات في الــســنــة
بــحــسب دراســة اجنــزتــهــا جلــنــة
النزاهـة العراقيـة بدعم من اجلهاز
ــركـزي لإلحــصـاء  وركــزت عـلى ا
"الفساد والنزاهة في القطاع العام
الــــعــــراقي". وقــــالت الــــدراســـة ان
"نــسب الــفـــســاد في بــغــداد اعــلى
مـنـهـا في بـقـيـة احملـافـظـات فـيـما
كـانـت مـحـافـظات إقـلـيـم كـردسـتان
االقـل". وأوضـــــحت الـــــدراســـــة ان
الــفـســاد "يـتـغــلـغـل" بـ قــطـاعـات
الـــشــرطــة و مــوظـــفي الــعــقــارات.
ويــشـيــر اخلــبــر الى ان "الــدراسـة
ـوســعـة أجــريت بـشــراكـة كل من ا
ــــعـــني ــــتـــحـــدة ا مـــكــــتب األ ا
ــة واجلــهــاز بــاخملــدرات واجلـــر
ـــــركـــــزي لإلحـــــصـــــاء في وزارة ا
ــائي الــتــخـــطــيط والــتــعــاون اإل
(االحتاديـة) وهيـئة إحـصاء إقـليم
كـــردســـتــــان وجلـــنـــة الـــنـــزاهـــة
ـقـيم لـبـرنـامج ـمـثل ا وبــإشـراف ا
ــائي جـاكــلـ ـتــحـدة اإل األ ا
بـادكــوك". وبـحــسب الـدراســة فـإن

"الـفـسـاد مـا يزال يـؤثـر عـلى حـياة
" مشـيرة إلى أن أغـلبـية العـراقيـ
"%54 من الــــعـــراقـــيـــ يـــرون أن
الـفـسـاد في ازديـاد مـستـمـر" فـيـما
يــدفع الــعــراقـيــون بــصــورة عــامـة
الــرشــاوى حـوالي "أربـع مـرات في

السنة". 
وتـــوضـح الــــدراســـة ان "نــــســــبـــة
الــرشــاوى في بــغــداد تــبــلـغ نــحـو
(29) واحملـــافــظــات األخــرى (10)

وإقــــلــــيم كــــردســــتــــان (3.7) وان
حــــــوالـي الــــــنــــــصف مـن دافــــــعي
الــرشـاوى يــفـعــلـون ذلـك لـتــسـريع
اإلجـراءات اإلداريـة ويضـطـر أكـثر
مـن (الـــــــــربـع) إلى دفـع رشـــــــــاوى
لـلـحـصـول علـى مـعـامـلـة أو خـدمة

أفضل". 
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اجلوائز لكل قسم من القسم

الفائز األول:
- مـقعـد مجـانيٌّ لـلمـشاركـة في فـعالـيات
احملـفل الـعــلـميّ الـدوليّ اخلـامس الـذي
ســيــعــقــد فـي ثالث دول بــالــتــوازي هي
الـعراق  اجلـزائر  مـالـيزيـا) للـمدة -23

قبل .  27 تشرين الثاني ےےا
 -درعُ احملفل العلميّ ومنصة "أريد".

ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة لــلـمـحـفل الـعـلـميّ - ا
الدوليّ.

ـنصة - خطـابُ شكر من األمـانة الـعامة 
"أريد".

- وســـامُ بــاحـث مــتـــمـــيــز فـي صــفـــحــة
الباحث الشخصية في منصة أريد.

ــدة 12 شــهــراً في مــنــصــة - اشــتــراك 
أبــصــر لـلــتــعـلــيم اإللــكــتـرونـيّ بـالــلــغـة

العربية
الفائز الثاني: 

ـشـاركــةُ اإللـكـتـرونــيـة في فــعـالـيـات - ا
احملفل العلميّ الدوليّ اخلامس.

- درعُ احملفل العلميّ ومنصة "أريد".
ـيـدالـيـةُ الـفـضـيـة لــلـمـحـفل الـعـلـميّ - ا

الدوليّ.
ـنصة - خطـابُ شكر من األمـانة الـعامة 

أريد.
- وســـامُ بــاحـث مــتـــمـــيــز فـي صــفـــحــة

الباحث الشخصية في منصة اريد.
دة 6 أشهر في منـصة أبصر - اشتراك 

للتعليم اإللكتروني باللغة العربية .
الفائز الثالث: 

ـيـداليـةُ الـبرونـزيـة للـمـحفل الـعـلميّ - ا
الدوليّ.

ـنصة - خطـابُ شكر من األمـانة الـعامة 
أريد.

- وســـامُ بــاحـث مــتـــمـــيــز فـي صــفـــحــة
الباحث الشخصية في منصة أريد

دة 3 أشهر في منـصة أبصر - اشتراك 
للتعليم اإللكترونيّ باللغة العربية .

…eOL²   U —UA

تميزة وتتقدم منـصة اريد للمشـاركات ا
شارك وجبها منح ا أدناه والتي تقرر 
" ناشط في فعاليات منصة أُريد العلمية
لـســنـة 2019 وسـيــتم الــتـواصل مع كل
مشـارك لغـرض نشـر االنتـاج العـلمي في

مشاريع منصة أريد العلمية.
بـــحث "(الـــشــذوذ) الـــبـــيـــاني... تـــدعــيم
لــقـواعــد االســتــدالل تــأســيس لــقــواعـد
احلسّ" - أ.م.د.هـنــاء عـبـد الـرضـا رحـيم

الربيعي .
اثــار غــزة تــاريخ أمــة  مــنى ســمـــــــيــر

مقاط.
بـحث "احلـضـارة الـغـربـيـة في فـكر مـالك

بن نبي"- خولة مرتضوي.
ـعلومات على تأثير تقـنية االتصاالت وا

وارد البشرية - حنان لربي. ا
كتـاب طبي عن الكـبد - د. مـحمد مـحمد.
كتاب عن علم الـوراثة الدوائيـة د. محمد

محمد .
كـــتــاب اســـاســـيــات زراعـــة الـــنــبـــاتــات

البستنية د. عالء هاشم القاضي .
تــــقــــريـــــر عــــلـــــمي (االرشـــــاد الــــزراعي

االلكتروني) د. وسام ياقو عزيز .
كيف نحمي ابنائـنا من مخاطر االنترنت

د. امل طالب.
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8هـ/14-13م)  –لـلـدكـتـور سـعـاد هـادي
حسن الطائي من جامعة بغداد.

والفائز الثالث عناصر التميز في السنة
ـوذجــاً لـلــدكـتـور الـنــبـويـة الــنـظــافـة ا
بــشـــار اكــرم جـــمــيـل داود من جــامـــعــة
ــشـــاركــات الــفـــائــزة في ــوصل.امـــا ا ا

العُلوم التطبيقية فهي:
الـــفــــائـــز االول / مــــوشن جـــرافــــيـــكس
"اخلــرســانــة  –زيــادة الــعــزل احلــراري
واد البالستيكية"  –جامعة باستخدام ا

…b¹bł WKŠd  vKŽ ÊuK³I  ∫¡öÐd  k U×

  ôu uðËd³ «

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

اطـلــقت مـنـصـة اريـد لـصـنـاعـة مـحـتـوى
عــلـمي هـادف نـتـائج مـسـابـقـتـهـا لـشـهـر
رمـــضـــان. وفـــاز بــــاجلـــائـــزة االولى في
العلـوم االنسانـية واالجتـماعيـة الدكتور
ـشهـداني الـتـدريسي في سـعـد سلـمـان ا
جــامـــعــة تــكــريـت عن كــتــابـه (االتــكــيت
نـاسبـات الرسـمية). والبـروتوكـول في ا
والـفـائــز الـثــاني (احلـيـاة الــعـلــمـيـة في
العراق من خالل كتب الرحالة (القرن -7

ي بسلطنة عمان. البر
عال حسـني جنار  مـنى محـمد الـبادي 
شـرف د.محمد قـبالي  ا سعيـد حارب ا

احملسن.
والــفـائـز الـثـاني / "كــتـاب الـسـرطـان" د.
ســنــدس حــمــيــد  د عــبــيــر مــنــصـور -

ستنصرية. اجلامعة ا
الـفائـز الثـالث / كـتاب اسـاسيـات زراعة
وصل النباتات البستنية  –جامعة ا

د. عالء هاشم القاضي .
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اكد محافظ كـربالء اجلديد نصيف
جـاسم اخلـطـابي ان كربالء مـقـبـلة
عــلى مــرحــلــة جــديــدة في الــبــنـاء
واخلـــدمـــات كـــمـــا ان احلـــكـــومـــة
اجلـديـدة وضـعت سـلـمـا لالولـيات
ومــنـهــا االمن والــكــهــربــاء وكـذلك
الـتـربيـة والـصـحة. مـشـيرا الى ان
ـواطــنـ في (هـنــاك تـمــاســا مع ا
احملــافــظــة وهـذا مــا يــدفــعــنـا الى
تـــــــقـــــــد اخلـــــــدمـــــــات مـن خالل
الـتــواصل مع الــرئـاســات الــثالثـة

والوزارات ومفاصلها). 
وقال اخلطـابي في مؤتمـر صحفي
عقد عـلى قاعة احملافـظة وحضرته
(الزمان) (سأمـضي قدما في تقد
اخلــدمــات لــلــمــواطــنــ وهــذا مـا
سـيمـكني من تـشكـيل جلنـة لوضع
برنامج سريع يتم فيه التعاون مع
كـــافــة اجلـــهـــات احلـــكـــومــيـــة في

السلطات الثالث).  
واضــاف اخلــطـابـي ان (احلـكــومـة
اجلــديـــدة ســتــقــوم بــفــتح جــمــيع
ـهــمــة وسـيــكـون هــنـاك ــلـفــات ا ا
ـــا فــيـــهــا تــعـــاون مع اجلـــمـــيع 
ـقــدســة كـونــهـا ركــنـا الــعــتـبــات ا
اسـاسيـا من اركـان العـمل). مـؤكدا
انه (لـن يــكــون هـــنــاك تـــعــاون مع

ـفـسـدين وسـيـكـون هـنـاك تـعاون ا
ــفـــســدين مـع الــقـــضــاء لــكـــشف ا
ومــحــاســبــتــهم ولن يــكــون هــنـاك

تهاون في هذا اجلانب). 
وتـــــابـع اخلـــــطـــــابـي ان (كـــــربالء
ستنـفتح على االستـثمار سواء في
الـسـيـاحـة الـديــنـيـة او غـيـرهـا من
مــلــفــات االسـتــثــمــار الــتي ســيـتم

فتحها). 
في غـضون ذلك قـال عـضو مـجلس
احملافـظة ورئيس جلـنة االستـثمار
زهير ابو دكة ان (احملكمة االدارية
صـادقت قبل ايـام قلـيلـة على اقـالة
احملـافظ الـسـابق عـقـيل الـطـريـحي
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رغم احلصـار االقتصـادي والعلمي والـغذائي والتـجاري القـاسي  الذي تفرضه
أمريـكا على ايـران بغيـة إرغامهـا على الـضعف واالستـسالم  وهذه الطـريقة في
ــيـة في الـتـاريخ وفي الـسـيـاســات  هي واحـدة من سـلـوك االمــبـراطـوريـات الـعـا
احلـاضـر  وهــذا الـنـهج اخلـبــيث في الـسـيــاسـات  عـرفه الـشــعب الـعـراقي في
التـسعينات  واجلهة األولى التي تتأثر منه هم االطفال  وليس هناك  قانون في
عمـورة يجـيز ألي دولة وكـيان دولـة  مهمـا كانت مـتجبـرة بقـوتها وسـلطـتها أن ا
حترم الـطفـولـة من الـدواء والغـذاء . ففـي العـراق أبـان احلصـار اجلائـر الـظالم 
رضى  راح ضـحـيـته أكثـر من مـلـيـون طفل  نـاهـيك عن الـشـيـوخ والعـجـائـز وا
وهـذا الـرقم اخملـيـف لم يـثـر حـفـيــظـة دول احلـصـار  وال الـهــيـئـات الـدولـيـة  إال
البـعض منهـا كمنـظمات وشـخصـيات دول . الكل يـدرك حتى قادة وزعـماء الدول
اجملـاورة والـبـعــيـدة  بـأن احلـصـارات لم ولن تـؤثــر عـلى قـيـادات وزعـمـاء الـدول
ـبـاشـر يـصـيب الـشـعب بـالـصمـيم  ـا تـأثـيـرهـا ا مـثـلـما حـدث في الـعـراق  وإ
وإيران كـدولة متراميـة االطراف من افغانسـتان حتى جنوب الـعراق  ومن البحر
ـقـدور أحـد عـلى حـدود روسـيــا االحتـاديـة حـتى نـهــايـات بـحـر اخلـلــيج  لـيس 
ـا االفـكـار واحلـلول الـسـيـاسـية إجـبارهـا لـلـرضـوخ لـلسـيـاسـات الـفـرضيـة  وإ
ـشاكل . احلـرب الـقائـمـة ب امـريـكا نـطـقيـة هي الـكفـيـلة بـحـلـحلـة ا عـقـولـة وا ا
ـقابـلـة  هي باالحـرى حرب وحـلـفائـهـا من جهـة  وإيران وحـلـفائـهـا من اجلهـة ا
ــتـحـدة مـخــفـيـة  أو مــاتـســمى بـاحلــرب الـصـامــتـة  فـكـال الـطـرفــ الـواليـات ا
االمـريـكـيـة ومن مـعـهـا  واجلـمــهـوريـة االسالمـيـة ومن يـؤيـدهـا اليـريـدون انـدالع
ـميت  فـتلك احلرب إن احلرب الـدمويـة التي يـستخـدم فيـها كل انـواع السالح ا
شتركة فيهـا أو تلك التي تقدم خدمات اندلـعت ستحرق اجلميع وخاصـة الدول ا
لوجـسـتـيـة  ومـنـها الـعـراق  فـالـبـناء يـتـهـدم والـنـمـو االقتـصـادي واالسـتـثـماري
تـابعـون لتـطورات االحداث  ـراقبـون وا يتـحطم والـشعـوب تكـون محـرقة لـها . ا
يقفـون عند عتبة اجملريات  ويستـخلصونها  باالشارات بانهـا حربا قائمة فعليا
 لـكـنـهـا حـرب من نـوع جـديـد  حـرب عض االطـابع ومن يـتـوجع أوال فـهـو الذي
يـتـراجع  وإيـران عـلى وفق واقـعـهـا الـثـقـافي والـتـاريـخي واالنـسـانـي والـبـشري
ليـست من الدول التي تـرضخ لالمالءات االمريكيـة  وهي تعمل كمـا عملت طوال
(40) عاما عـلى تطـوير بنـيتـها االقتـصادية والـعسـكرية والـزراعيـة واالستثـمارية

وهذا ماحصل حقاً. 
إن حرب بـواخر النفط  في مـضيق هرمـز  يعطي إليران االفـضلية كـونها حتيط
ـا فيها ناورة فـيما اجلـهات االخرى  بهذا الـبحر وتـملك فنـونا في الـسيطـرة وا
بــريــطـانــيـا ســتـكــون هي اخلــاسـرة  أو عــلى األقل تــدخل في مــسـارات لــيـست

لصاحلها . 
إن احلرب الـصامتة أو احلرب اخملفـية  ستطول  إذا لم يتـخذ اجلميع من طاولة
ـعقدة  فـإيران ليـست هي البادئـة بكل تلك االزمة  البـحث مخرجـا لتلك االزمة ا
ـنطقة تسبـبت بانسحابها ا أمريـكا وبدفع من اسرائيل وبـعض حلفائها في ا وإ
من االتفـاق النووي  وان كل الـدول الغـربية واالحتـاد الروسي والصـ الشعـبية
ادنت هذا االنـسحـاب ووصفـته بانه خـروج عن االجمـاع الدولي ومـجلس األمن 
لـذا فـأن الـكل يـطالب ايـران بـالـصـبـر وعـدم االثـاره  فيـمـا تـبـحث واشـنـطن عـبر
ـفاوضـات  وتصـر الدولة الوسطـاء والشـخصـيات الـقريـبة من ايـران بالـقبـول با
االسالمـيـة عــلى حـفظ حـقــوقـهـا بــاالتـفـاق الـنــووي وتـراجع امـريــكـا عن قـرارات

احلصارات التي اتخذتها . 
ـدافع والصواريخ  إذن هي حرب صـامتة  وطـرفي الصـراع اليريدان تـشغيل ا
وستـبقى حالة عظ االصابع قائمة  إال إذا كان هناك تغيرا دراماتيكيا يؤدي الى

حلحلة االوضاع . 
ونـعــتـقـد بــان الـسـيـد تــرامب مـقـبـل عـلى االنـتــخـابـات االمــريـكـيـة  وهــو يـسـعى
سلح ـا فيها من عناصر االنفجار ا للحـصول على والية ثانية  واألزمة القائمة 
تضـعف موقفه االنـتخابي وهو اليـريد ذلك  وبالـتالي فأن احلـلول السـياسية هي
نطقية بالنسبة له  فهو يحتاج الى من يقدم له مايفيده في تلك االنتخابات وفي ا
مـعـاجلـة االزمـة مع اجلــمـهـوريـة االسالمـيـة االيـرانــيـة.  وهـنـاك مـؤشـرات تـوحي
عاجلات من بينها إن واشنطن تنازلت عن الـ (12) شرطا وبقي النووي فقط  با

ـعاجلات الـكفـيلة بـالتـوصل الى حلول  ـوضوع له من ا وهذا ا
سـيــمـا إن الــسـيـد تــرامب أكـد اكــثـر من مـرة رغــبـته في
ــانـيـ الـتــفـاوض  كــذلك صـدور تــصـريــحـات مـن بـر
ايرانـيـ رغـبـة الـتـفـاوض  مع االحـتـكـام الى مـصالح
ايران الـعليا ورفع كل اشكال احلصارات  ونعتقد إن
الرئـيس االمـريـكي تـرامب سـيـجـري بـعض الـتـعديالت
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ـلكي كـانوا من طـبوعـة في أذهان مـعـظم العـراقيـ أنَّ رجال الـعـهد ا الصـورة ا

البارع في معرفة ( البروتوكوالت ) وااللتزام بها وفق األعراف واألصول ...
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ن جاءت بهم نـخرط في الـسلك الـدبلومـاسي   وبهـذا فهم أجنحُ مِنْ مـعظم ا
ذهبية والقومية ..!! احملاصصات احلزبية وا

-3-
ا قيل : وقد

رُبَّ مشهور ال أصلَ لهُ 
وقـد أَطْلَعَـنا الـراحل ناجي شوكت  –وهـو رئيس وزراء عـراقي سابق  وقـد عمل

وزيراً مفوضاً في تركيّة في كتابه { سيرة وذكريات ثمان عاماً } 
على بعض الغرائب في هذا الباب :

جاء في الكتاب ص 310-311 
 "زار ( تـوفــيق الـســويـدي) أنــقــره زيـارة خــاصـة في االســبـوع األول من شــهـر
تـشـرين االول 1937 فـهـيّـأت له وزارة اخلـارجـيـة مـقـابـلـة مع رئـيس اجلـمـهـورية
ـقابـلة لـكـنهـا لم تسـتـغرق أكـثر من (مـصطـفى كـمال) بـحسـب رغبـته وقد تـمت ا

نصف ساعة .
يقول ناجي شوكت :

" لم أكن أتــوقع أنْ يــجـهـل تـوفــيق الــســويـدي األعــراف واألصــول في مِــثْلِ هـذه
قـابالت فعنـدما يقـابل رجل سيـاسة في دولة مـا رئيس دولة اخـرى ال يجوز له ا
قـابلة بل علـيه ان ينتظر أنْ يسـتأذن باالنصراف مـن رئيس تلك الدولـة أو ينهي ا

لك كأنْ يقول : اشارة لبقة مِنْ رئيس الدولة أو ا
ـقـابـلتـكم هـذه وأرجـو ان تتـكـرر مثل هـذه الـزيـارات لبـلـدنا ثـم يتـمـلمل سـعدت 

قليال ويستعد للنهوض  
صـافحـة زائره د الـرئيس يـده  فيـقوم رئـيس الدولـة  وعنـدها يـنهـض الوزيـر و

قابلة ..!! } وينتهي ا
والسؤال اآلن :

ماذا صنع توفيق السويدي ?
يقول ناجي شوكت .

ا " نظـر الى ساعته في وقتٍ كانَ احلـديثُ ما يزال جاريا وأسـتأذن باخلروج  
قابلة . سبّبَ استغراب الرئيس التركي ووزير خارجيته الذي حضر ا

فوضيّة قلتُ لتوفيق : فلما عدنا الى دار ا
انك خـرقـتَ االصـول واالعــــــراف بـاسـتــئـذانك اخلـروج قـبـل نـهـايـة احلـــــديث 

فقال لي :
العتب عليك  

ألنك لم تُنَبِهْنِي الى ذلك 
فأجبتُه :

انك أشغلتَ عدةَ مفوضياتٍ وسفاراتٍ وتقلّدتَ منصبَ وزارة اخلارجية
ومنـصب رئيس الـوزراء فـلم يخـطر عـلى بـالي أنك جتهل أمـور الـبروتـوكول بـهذه

الدرجة }
يقول ناجي شوكت :

السـويدي اعتبر هذا الـتنبيه اساءةً له بـقيتْ تتغلـغل في نفسه مدة من الزمن دون
أنْ ينساها ..!!

أقول :
ــام ولــعـل سَــرْد هــذه احلــكــايــة الـــكــاشــفــة عن عــدم إ
السـويـدي بـالبـروتـوكـوالت الرد عـلى مـا عـلق في نفس

السويدي ..!!
وحينئذ تكون واحدة بواحدة ..!!

واطن »UJ²Ð—∫ اساليب مبتكرة في احلصول على الرشا من ا
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تـزويــد الـعـضالت بـتـدفق كـاف من

. األكسج
شوش ويشير االرتباك والـتفكير ا
ـرء ال يـتـلـقى كـمـيـة إلـى أن دمـاغ ا
كافية من الدم وبـالتالي مشكلة في

عضلة القلب. 
وإن تـــــــرك هــــــــذا األمــــــــر من دون
معاجلة فقد يؤدي ذلك إلى إحلاق
ضرر خطير بخاليا الدماغ ويؤدي
بالـتـالي إلى فقـدان الذاكـرة فضال

عن تضرر القلب.
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تــؤدي أمــراض الـقــلب إلى الــوفـاة
ن في مـعـظم األحـيـان خـصـوصا 
تـزيــد أعـمـارهم عن 50 عـامـا لـكن
هــنـــاك تــقـــديــرات تـــشـــيــر إلى أن
ماليـــ األشـــخـــاص يـــعـــيـــشـــون
بـأمـراض وعـوامل تـسـبب أمـراض
الــقــلب دون أن يــشــعــروا بــهـا أو
يــقــومــوا بــإجــراء أي فــحــوصــات
لـــلــــقــــلب عــــلى اإلطالق. وهــــنـــاك
مــؤشـرات مــعــروفــة عــلى أمـراض
الــــقـــلب مـــثل اإلصــــابـــة بـــألم في
الــصـدر أو عــدم الــقــدرة عــلى رفع
الذراع إال أن هنـاك عالمات أخرى
"خـــفــيــة" ال يــدركـــهــا األشــخــاص

بحسب ما ذكر اطباء في لندن.
فقد يكون ضـيق احلذاء على القدم
أو مالحـــظـــة وجـــود انـــتــفـــاخ في
القدم مؤشرا عـلى وجود مشكلة
في الـقلب وهـذا قد يـحدث نـتيـجة
لـتـبــاطـؤ في الـدورة الــدمـويـة أي
يصـبح تدفق الـدم من القـلب أبطأ
وعــنـد ظـهــور مـثل هـذه األعـراض
ينصح األطـباء بضـرورة احلصول
عـــلى اســـتــشـــارة طــبـــيــة وإجــراء

الـفـحـوصـات الضـروريـة لـلـتـحـقق
من سالمة القلب.

هام ـعاناة أثناء تـنفيذ ا وتعتبر ا
الـبدنـيـة البـسيـطـة عالمة واضـحة
عـــلى وجـــود ضـــعف فـي اجلـــهــاز
رء صعوبة في الدموي فقد يجد ا
الــتـنـفس أثـنـاء صـعـود الـسـلم أو
يـشعـر باحلاجـة إلى الـراحة كـثيرا
أثنـاء قيـامه بالـتمـارين الريـاضية
وهـذه األمـور كــلـهـا قـد تــشـيـر إلى
انــخــفــاض فـي قــدرة الــقــلب عــلى

وهـذا مـا جــعل مـجـلـس احملـافـظـة
يعقد جلسـته الطارئة موضحا انه
( انـتــخـاب اخلــطـابي مــحـافــظـا
لـكربالء بـتـصويت 22 عضـوا كـما
ـالــكي لــيـكـون  انـتــخـاب عــلي ا
رئـيــسـا لــلـمــجـلس بــتـصـويت 20
عضوا باالضافة الى اختيار جنان
الــوزني لـــتــكــون نـــائــبـــا لــرئــيس
اجمللس بـ 20 صوتـا ايضـا) وكان
اخلطابي قد ادى اليـم القانونية
فـي رئــاســة مــحــكــمــة اســتــئــنـاف
كـربالء وبـحضـور رئـيس واعـضاء
مـجـلس احملافـظـة والنـائـب االول

والثاني للمحافظ.   

شهداني سعد سلمان ا

نصيف جاسم اخلطابي الكي علي ا

الي يعيشون بأمراض وعوامل تسبب أمراض قلبية دون أن يشعروا d»÷∫ ا «

سعاد هادي حسن الطائي


