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هـنـاك خـلـط في بـعض الـتـعــابـيـر وسـوء اســتـخـدام لـهـا
أحـيـانـاً  فـمـعـظم الـعـراقيـ يـرفـضـون تـكـرار اسـاليب
قهرية وانتهاكات جرت في عهد النظام السابق  لتكون
مـسـتـنـسـخـة في بـعض وجـوهـهـا احـيـانـاً الـيـوم . وح
ارسات خاطئة ال تزال منذ أربع سنة يجد العراقي 
ه يـبـحث عن مـقـارنـات لم يـكن لـيـلـجـأ الـيـهـا لـوال أن فـإنّ

مارسات السيئة متكاثرة بسرعة عجيبة . وجد ا
في الـوقت الـذي يسـتـخرج فـريق بـحثي جـثث مـئات من
ـدنـي الـكرد من مـقـبرة جـماعـية ـواطنـ الـعراقـي ا ا
من جــرائم مـسـؤولــ في احلـكم الـســابق في صـحـراء
السماوة جنـوبي العراق  يكشف مـسؤول في مفوضية
حقوق االنسان العراقية عن اعداد آالف اخملتف قسراً
في البالد في الـسنـوات الثالث االخيـرة  وحتديـداً بعد

باشرة بتحرير أراضي العراق من تنظيم داعش . ا
ـاذا االختـفاء قـسـراً  مادامت هـناك مـحـاكم وسلـطات
امـنـيـة وحتـقيـقـيـة وهيـئـات رئـاسيـة ودسـتـور يـنص على

العدالة وسيادة القانون في كل شيء ?
إن الـهـجـرة االضـطراريـة خـارج الـعـراق بـسـبب ظروف
ــواطن او عــيــشه  هي عــمــلــيــات غــيــر مالئــمــة ألمـن ا

اختفاء (قسري) طوعياً !
ـاضي بعد ست عشرة اعادة استنـساخ صفحات من ا
سـنــة  هـو تــراجع ونــكـوص وانــحــدار وهي مـقــدمـات

النهيارات مجتمعية وسياسية وأمنية أيضاً .
ـعــاقـبـة ـعــيب أن تـصــدر من واشـنــطن قـوائـم  إنّ من ا
اسـمــاء في الـعـراق بــتـهم الــفـسـاد وانــتـهـاكــات حـقـوق
ه ال توجـد جـهة عـراقيـة دستـورية االنـسان  في حـ أنّ
قـامت بـاحملــاسـبـة الـشـديــدة عـلى نـحـو غــيـر سـيـاسي.
ألــيس هــذا بــابــاً غـيــر مــبــاشـر يــنــتــقص من الــســيـادة
الـعراقـية  ويـكـرس التـدخل في الـشؤون الـداخلـية ? أم

إنّها لم تعد داخلية?

عنـدما أعـلن السـيد رئـيس الوزراء في بـداية تـكلـيفه عن
نافـذته اإللكـترونـية لـلتـقد عـلى احلقـائب الوزارية رأى
واطـن في هذا اإلجـراء نهايـة احملاصصة الكثـير من ا
وقد دفع األمر باخمللص أن يتـلمسوا من ب معارفهم
. مَن يصلح لهذه الوزارة أو تلك ويحثونهم على التقد
ـهدي شـمعـة حلم لـلـعراقـي بـالتـخلص لـقد أوقـد عبـد ا
من احملـاصـصـة عـنـد اعالنـه النـافـذة ولـكـن سـرعـان ما
ونفـترض أن أبـا هاشم تعـاونت األحزاب عـلى إطفـائهـا 
إضــطـر أن يـغـلق الـنـافـذة ويـتـرك األحـزاب في الـظـلـمـاء

تطبخ ما تريد.
ــا نــدّدت األحــزاب بــاحملــاصــصــة ودعت الى وزراء طـا
تــكــنــوقــراط وأرجع الــشــعب الــصــدى مع أن مــنــاصب
ـقراطـيـات هي من حصـة األحزاب. الوزراء فـي كل الد
احلـزب الــفــائـز يــشـكل احلــكــومـة وإن إئــتـلــفت أحـزاب
لتشكيل احلكومة فمن الطبيعي جداً أن تتحاصص هذه
األحـزاب الوزارات . وأمـا موضـوع الـوزير الـتـكنـوقراط
فـالوزيـر سيـاسي وقـائد وال يـحتـاج أن يـكون تـكنـوقراط
وكـلمـا يـحتـاج الـيه هـو أن يكـون راجح الـعقل واألخالق

وأهالً للقيادة.
ــوظــفـ في كل وزارة جــهــاز خــدمــة عــامـة مــتــمــثل بــا
والـعـمال ابـتـداءً من وكيل الـوزارة وحـتى عـامل النـظـافة
يـقـدم لـكل وزيـر بـغض الـنـظـر عن حـزبه أفـضل احلـلول
قـتـرحـات بحـيـادية ومـهـنـية وهـو أشـبه ما ـشـاريع وا وا
يـكون بـعجلـة متـخصـصة ألداء مـهمـة معـينـة حتتاج الى
تكـنـوقـراط لتـشـغـيلـهـا ولـكنـهـا ال حتـتاج الى تـكـنـوقراط
لقيادتها وهذا اجلهاز هو حصة الدولة وليس من حصة

األحزاب التي لها القيادة فقط.
لـقـد سـبق وأن سَـيّـسَت األحـزاب حـصـة الـدولـة وعـيـنت
ـنـاصـب اخلـاصـة والـعـلـيـا في الـكـثـيـر من تــبـعـهـا في ا
ـسـلـكي الـصـاعد من ـوظف ا الـوزارات ومع انـقـراض ا
معاون مالحظ الى تلـك الدرجات بجـهده اخلاص هناك
خـطورة كـبرى في إضـافة كـبـار موظـفي اخلدمـة العـامة
الى احملـــافـظ احلـــزبـــيـــة من خالل احملـــاصـــصـــة عـــلى
ـطـالب بـهـا الـدرجــات اخلـاصـة والـعـلـيـا في الـوزارات ا

اآلن.
ادة ناسبـة أود أن ألفت إنتباه الـسادة النواب الى ا وبا
 22أوالً من مــشـروع قـانــون اخلـدمـة الــعـامـة االحتـادي
والـتي تـنص على: تـسـتحـدث في األمـانـة العـامـة جمللس
الوزراء دائرة تسـمى (دائرة الوظائف الـقيادية) …… الخ
ــــرشــــحــــ وفي  1من أوالً أعـاله: دراســــة مــــؤهالت ا
لـلتـعـي في الـوظـيفـة القـيـادية …………. ورفع تـوصـياتـها

الى اجلهة اخملتصة.
ذكورة يجب أن تتبع مجلس اخلدمة العامة إن الدائرة ا
االحتـادي ولـيس أمـانـة مـجـلس الـوزراء وأن بـقـاءهـا مع
األمـانـة يـعـني بـقاء احلـال عـلى مـا هـو عـلـيه حيـث كانت
األمانـة الـطريق الـسالك لـزرع أتبـاع األحزاب في جـهاز

اخلدمة العامة للدولة.
ــــقـــراطي وجتــــدر اإلشـــارة الـى أن في الــــنـــظــــام الـــد
البريطاني الـعريق هناك فصل ب جـهاز اخلدمة العامة
الـذي هــو مـلك الــدولـة وعــمـاد إقــتـدارهــا واسـتــقـرارهـا
ووزراء األحزاب الـذين قد يـتركـون بصـمة أو ال يـتركون

جراء حسن قيادة هذا اجلهاز.
حـكى لي زميـل أردني أيام الـدراسـة أنه عنـدمـا حتصل
سك حـالة أمـنـية عـندهم تـكـلف احلكـومة قـوات الـباديـة 
السيطرات وأضـاف أن مسؤول السيـطرة أمسك بهويته
ــقـلـوب وتـفـحص الــشـخـصـيـة بـا
وجــــهه ثم قـــال: هــــذا أنت ولـــكن
ـــاذا الـــصــــورة بـــالـــشـــكـــلـــوب?
ــقـراطـيــتـنـا وخــوفي أن تـكـون د

. بالشكلوب أيضاً
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ـصـري فـاروق تـعـرّض الـفـنـان ا
الفيشاوي ألزمـة صحية شديدة
ـــاضــيــة أجـــبــرته خالل األيــام ا

على مالزمة الفراش.
ــصــري أحــمــد وأكــد الــفــنـــان ا
الــفـــيــشــاوي فـي تــصـــريــحــات
صـحــفــيـة أن احلــالــة الـصــحــيـة
لـوالده حـرجـة جـدًا وأنه يـرافـقه
ــنـــزل مع والــدتـه الــفـــنــانــة في ا
سمـية اخلـشاب والـتي حرصت
عـلى الــتـواجـد إلى جــانـبه خالل
هـذه الـفــتـرة حـتى يــتـجـاوز هـذه

األزمة.
وطالب الفـنان أحـمد الفـيشاوي
جـمـهــور والـده بـالــدعـاء له حـتى
يـتـجاوز هـذه األزمـة وذلـك وفـقًا
لـتــصـريــحـاتـه لـصــحـيــفـة الــيـوم
الــســابع. وكــان الــفــنــان فــاروق
الـفـيــشـاوي قـد أعــلن في شـهـر
ــاضـي عن إصـــابــته أكــتـــوبـــر ا
ه رض بـالـسرطـان أثنـاء تـكر
ـــــهـــــرجـــــان اإلســـــكـــــنـــــدريــــة
السـيـنمـائي الـدولي لدول الـبـحر
ـــتــوسـط وقــال عـــلى األبــيـض ا
سرح أمام اجلمهور إنه فوجئ ا
ـعــالج يــخـطــره بــهـذا بـطــبــيـبـه ا
ـرض مـوضـحًـا أنه لن يـنـزعج ا
من اخلــبـــر وأكــد لــلــطـــبــيب أنه
سيواجه بكـل شدة وكأنه صداع
ـر يـذكر عـادى سـيـأخذ وقـتـه و
أن الفـيشـاوي شارك مـؤخراً في
ـلك لير) مع عروض مسـرحية (ا
الـنـجـم يـحـيـى الـفـخــراني والـتي
بـدأ عـرضــهـا في شــهـر فــبـرايـر
ـاضي ويـشـارك في بـطـولـتـهـا ا
ريهام عـبدالـغفـور وهبـة مجدي
ورانــيـــا فــريـــد شــوقي وأحـــمــد

عزمي.
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ــواطن الــهــولــنــدي ســيــد جنح ا
ســـيــربـــرانـــدي في جـــمـع ثــروة
ـلــيـار دوالر من خالل تـخــطت ا
مـشـروع يـعـمل به  700 فرد من
طورين عن بـعد. وتوجـد شركة ا
ســــــــيـــــــــربــــــــرانـــــــــدي في وادي
السيليـكون الشهـير للتكـنولوجيا
تحدة حيث تشير في الواليات ا
األرقام إلى أن عـائـدات الـشـركة
تخطت  500 مليون دوالر بـينما
تصل قـيـمتـهـا التـسـويقـيـة ملـيار

دوالر.
لياردير الهولندي أن أهم وأكد ا
أسباب النـجاح تكـمن في انتهاز
الــفـــرص خـــاصــة بـــعــد إنـــهــاء
دراسته العليا في مجال الفيزياء

التطبيقية وعلم اإلدارة.
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نشـتـكي  جـميـعـنـا من النـفـاد الـسريع
لـلـبــطـاريـة فــإن هـنـاك أشـيــاء كـثـيـرة
ـكن الـقــيـام بـهـا حـتـى نـحـافظ عـلى
الطـاقـة في اجلهـاز عـوض أن نضـطر
إلى مــعــاودة الــشــحن طــيــلــة الــوقت.

عـايير وأضحت قـوة البطـارية أحـد ا
ـهـمـة في الـهـواتف الـذكـيـة السـيـمـا ا
أنــنــا نــســتــخـدم األجــهــزة فـي إجـراء
ـــات واالتــــصـــال بـــاإلنــــتـــرنت ـــكــــا ا
ـوسـيـقى ومـشـاهدة واالسـتمـاع إلى ا

مقاطع الفيديو.  

ويلجأ مستـخدمو الهاتف إلى خفض
بــريق الـــشــاشــة كــمـــا قــد يــحــولــون
اجلـهـاز إلى وضع (اقـتـصـاد الـطـاقة)
ح تـتراجع نـسبـة الشحـن لكن هذه
زايـا ليـست هي اخليـارات الوحـيدة ا

تاحة.  ا
ــا أن الــتـطــبــيــقــات مــسـؤولــة عن و
اســتـهالك قــدر كــبـيــر من الــطــاقـة في
هــواتـــفــنـــا فــإنه بـــوسع مــســـتــخــدم
ـــشـــكل من خالل (آيـــفـــون) أن يـــحل ا
خـطـوات بـسـيــطـة ال تـسـتـغـرق سـوى
ثوان. وألجل القيام بـهذا األمر يتع
عليك أن تـذهب إلى قسم اإلعدادات ثم
إلى (الـقـسم الـعــام) وعـنـدهـا سـتـجـد
خــاصــيــة (حتــديث الــتــطــبـيــقــات في
Background app re-اخلـلــفـيـة) أو
ــرحــلـة عــلـيك أن   .freshوفي هـذه ا
تقوم بـالضغط عـلى خاصـية التـعطيل
 offحتى يـتـوقف الـهـاتف عن حتديث
الــتـطــبـيــقـات بــيـنــمــا يـواصل عــمـله

عتاد. بالشكل ا
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نـشـرت وكـالـة الـفـضـاء األمـريـكـيـة
(نـــاســـا) مـــقـــطع فـــيـــديــو جلـــسم
مـجهـول بحجم كـوكب يقف سـاكنا
قـرب الشمس وعـلى مسافـة قريبة

ليصيبه انفجار شمسي.
يـظهر مـقطع الفـيديو الـذي التقطه
(مـرصـد الـشمس وغـالفهـا) الـتابع
لـ(نــــاســـا) اجلـــسم الــــضـــخم بال
حـراك على مـسافـة قريـبة جدا من
الـشـمس. لـيـصـيـبه الحـقـا انـفـجار
شــمـسي وصـرح ســكـوت واريـنغ
ـدونة خـبـير األجـسام الـغامـضة 
ـعـنـيـة بـشؤون  ET Data Baseا
الــفــضــاء واألجــســام الــغــامــضـة
International Business ـــوقع
 Timesاألمــــريـــكي بــــأن مـــقـــطع
الـــفـــيـــديـــو لـم يـــظـــهـــر إال اجلــزء
اخلـــــلـــــفي مـن اجلــــسـم بــــســـــبب

رئي اجتـاهه أو بـسـبب الـضـوء ا
احملــــــدود الـــــواقع عــــــلـــــيه. ورأى
واريـنغ مشـاهد شبـيهـة في مقاطع
فـيديو سابـقة منهـا لقطات جلسم
آخــر يـبـلغ حـجـمـه قـرابـة خـمـسـة
أضـعاف حجم األرض وهو يخرج
مـن الـشمـس. واستـنـادا إلى أوجه
ــشـاهـد يـعـتـقـد الــشـبه بـ تـلك ا
ــا تــكــون واريـــنغ أن الــشــمـس ر
ـــا تــضـم حــتى مـــجـــوفــة بل ور
أنــــظـــمــــة كـــامــــلـــة من الــــكـــواكب
الـفضائية. وتشير نظرية (الشمس
اجملـــــوفــــة) إلـى أن الــــكـــــائــــنــــات
الـفضائـية في تلك الـكواكب تخرج
عـبر أبنية عمالقة على شكل الباب
مـــوجـــودة عــلى ســـطح الـــشــمس.
ـثل ويـعـتـقـد أيـضـا أنَّ الـفـيـديـو 
دلـيال إضافـيا يثبـت وجود احلياة

الفضائية.
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كـشفت مـختـصـة تغـذية عن أن الـتوقف
كن أن يسبب عن تناول السكر الذي 
إدمـانــاً يـشــبه اإلدمـان عــلى اخملـدرات
ــــكن أن يــــعـــزز صـــحــــتك وأداءك في
صــالـــــــــة األلــعـــاب الــريـــاضـــيــة وفي

العمل.
وشـرحت الـدكـتـورة ســامـانـثـا كـوغـان
ـية نـيفـادا للـتغذيـة وعلم رئـيسـة أكاد
الـتـغذيـة والـباحـثـة في جامـعـة نيـفادا
آثــار اإلقـالع عن الــســكــريــات لــكــنــهــا
حـذرت في نـفس الـوقت من أن أعـراض
ا في ذلك الـصداع وآالم االنسـحـاب 
كن أن ـعدة أو اضـطرابـات األمعـاء  ا

تستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع.
ـجرد أن وقـالت الدكـتـورة كوغـان إنه 
كنك أن تتوقع حتسناً يعتاد اجلسم 
ـخ وســـتــــتــــعــــرض إلى في وظــــائف ا
وعـكـات صـحـيـة أقـل كـمـا سـيـنـخـفض
ارسة ـا يجـعل  الشـعور بـاخلمول 

الــتــمـاريـن الـريــاضــيـة أكــثــر سـهــولـة
وسـيتم جتـديد الـعـضالت بشـكل أسرع

مع التغذية الكافية.
وأضـافت الـدكـتورة كـوغـان أن الـتوقف
كن أن يـفيد الـشعر عن تنـاول السكـر 
واجلـلــد واألظـافــر أيـضــاً كـمـا يــجـعل
النوم أكثر راحـة كما أن خسارة الوزن
ســتـــكــون حتـــصــيل حـــاصل نــتـــيــجــة
الـتــوقف عن الــوجـبــات اخلـفــيـفـة ذات

السعرات احلرارية العالية.
وسـيـكون اجلـسم أيـضاً مـحـميـاً بـشكل
ـعـروف أن أفـضل مـن األمـراض فـمن ا
تناول الـكثيـر من السكر يـزيد من خطر
اإلصـــابــة بــالــنــوع الـــثــاني من مــرض

السكري وأمراض القلب والسرطان.
وأوضـحت الــدكـتـورة كــوغـان (الــسـكـر
مــادة تـســبب اإلدمــان لـبــعض الــنـاس
لــذلك مـن الــضــروري الــتـعــامـل مــعــهـا
بطريقة مشابهة إلزالة السموم الناجتة
عن اإلدمان على اخملدرات أو الكحول).
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تشير دراسة أجريت مؤخراً في
تحدة األمريكية إلى الواليات ا
أن أخذ حمام أو دش قبل النوم
بساعت أو نحو ذلك يساعدك
في احلصول على نوم أفضل.
وقد حلل الباحثون في جامعة
تكساس  5,322 دراسة تتعلق
بالنوم وتب بأن االستحمام
قبل النوم بساعة أو ساعت

اء تبلغ درجة حرارته 40
كن أن يحسن درجة مئوية 
النوم بشكل كبير.
وباإلضافة إلى تعزيز القدرة
على النوم فإن أخذ حمّام
لطيف أو دش في درجة احلرارة
احملددة قبل ساعت من النوم

عدل 10 يسرّع عملية النوم 
دقائق.
إضافة إلى ما سبق وجدت
الدراسة أن احلمام يساعد على
التأثير على الدورة الدموية
بشكل يجعلها متوافقة مع
احلصول على نوم عميق ومريح.
ا أن اجلسم يحتاج للبرودة و
حتى ينعم بنوم طبيعي فإنه
يحتاج لفترة تصل إلى أكثر من
 90دقيقة ليبرد ويصبح جاهزاً
للنوم وفق ما نقل موقع (ميترو)
اإللكتروني.


