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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

…œU'« WÝ«—b « bz«u
 W UF «  U½U×² ù«

 wFOÐd « ‰œUŽ

 ÊUC —Ë ¡UÐdNJ «

بـسـبب بـعض اإلعـمـال الـيـومـية 
وبسـبب بعض الضـغوط النـفسية
ا هجـرت الكتـابة لبضـعة أيام  
أعــطى لـــنــفـــسي حــريـــة الــقــراءة
والتصفح لعلي أجد ما يريح هذه
الــنـفس من طــريـفــة أو فـكــاهـة أو
حـكمة تعـيد لي بعـض الذي فقدته
 وبـــيــنــمــا إنـــا عــلى هــذا احلــال
استوقفـني منشور ألحد األصدقاء
ـنــشــور من طــوله لـم يــبـلـغ هــذا ا
سـطرا ولـكن في تعبـيره ومـقصده
يــعـتــبـر كــبــيـرا  ونــصه (أسـئــلـة
امـتـحانـات الـصف الـثالث صـعـبة
جـــدا ) .. هــنـــاك أطــلـــقت نـــفــسي
ـتـحيـرة صـرخة لـم يسـتـمع أحد ا
إلـيــهـا اجلــالس بـقــربي ( تـبـا ....

للبكالوريا) .
نـعم ... فقد حتـطمت على أعـتابها
الكـثير مـن الطـموحات بـل وقبرت
حتت تـرابـهــا أجـمل األحالم الـتي
كـانت تــنـعش صــاحـبــهـا  هي لم
تـكن اختبـارا بالغ الصـعوبة ولكن
ـرحـلـة األولى مـا تــلـقـيـنـاه مــنـذ ا
لـــلـــدراســـة ووصـــوال إلـــيـــهـــا من
إيــحـــاءات حـــولـــتـــهــا إلـى مــاردا
مـــخــيف ومــفــزع بـــحــيث أفــقــدت

الطـالب كل لياقـته نتيـجة اإلجهاد
ــــدرســـة الـــكــــبــــيـــر مـن دراســـة ا
والـسـاعات الـطـويلـة من الـتـموقع
في الــبـــيت واحــتــضــان الــكــتــاب
والــذي دائــمــا مــا تــتـمــزق اوراقه
إضافـة إلى الدروس اخلصـوصية
الــتي أصـبــحت من الــفـرائض  ال
نـــنــكــر إن لــلــكـم األكــبــر كــانت إل
(بكالـوريا) جواز سفر دبـلوماسيا
فتـحت به أجمل أبواب اجلـامعات
وحتــقــقت عــلى أثــرهــا كــثـيــر من

األحالم .
فما هي إلـ (بكالوريا) ? 

يـعــتـقـد الـبـعـض إن أصل الـكـلـمـة
ترجـمة من اليـونانية إلى الـعربية
وهــو االمــتــحــان الـذي بــكى فــيه
(لـــوريــــا ) وهـــو طـــالـب رسب في
لالمـتـحـان الـذي يـعـادل الـثـانـوية
وعـــــنـــــد رســـــوبـه بـــــكى وســـــمي
االمـتـحـان الـذي بـكى فـيه لـوريـا 
وعـــنــــد وصـــولــــهـــا إلـى الـــعـــرب
اخـــتــصــروهـــا وأصــبـــحت (بــكى

لوريا) ومن ثم (بكالوريا).
مــــنــــهم مـن ذهب إلـى إن كــــلــــمـــة
بـكـالـوريـا شـائـعـة في الـدول التي
تـعـرضت لـالحـتالل الـفـرنـسي في

عـــربــــيــــتـــ : بــــحق الــــروايـــة =
بكالوريا

بحق = بكى
الرواية =لوريا

و بـحق الروايـة هو مـصطـلح عند

ـــاضي وذلك ألن أصـل الــكـــلــمــة ا
فــرنــسي وهي تــعــادل الــثــانــويــة
الـعـامـة أو الـتــوجـيـهي في الـدول
الـعـربــيـة األخـرى  واخــتـرع هـذا
الـــنـــظـــام نــابـــلـــيـــون عــام 1808

مــيالدي كـشـرط لـدخـول اجلـامـعـة
لــــــضـــــــمــــــان أعــــــلـى جــــــودة من

. اخلريج
وذهب الــــبــــعض إلـى إن كــــلــــمـــة
(بــكـالـوريــا) تـطـورت من كــلـمـتـ

علماء احلـديث .و هي عندما يأذن
الـشــيخ لـطــالب الـعــلم و احلـديث

بالرواية عنه
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ـسـلـمـون في كل بــقـاع الـعـالم االسالمي يـنـتـظـر ا
شـهـر رمـضـان الـذي يـأتي بـالـسـنـة مـرة واحـدة -
ـسلم شـهر تـكثـر به الزكاة شهـر تتـوحد به كـلمة ا
والـرحـمة والـبـركة وفـعل اخلـيـر تنـتـظـره دول حتى

تزين شوارعها وتستقبله بالفرح ... 
لـكن هـنا في الـعـراق عـكس كل مـا ذكرتـه ففي كل
ســنــة من شــهــر رمـضــان يــبــدأ مــســلــسل اطــفـاء
الــكـهــربــاء وســبـحــــــان الــله يــبــدأ االطـفــاء اثــنـاء
السـحور واثـناء الفـطور وهـذا ينـعكس عـلى اننا ال
واطن  وكل سـنة نحـتـرم هذا الـشهـر وال نـحتـرم ا
اقـــول ســوف ال أكـــتب عن الـــكـــهــربـــاء في شـــهــر
رمــضـان لـكن اجـبــرت عـلى الـكـتــابـة الن كل سـنـة
اضـيـة وألعرف من يـقود تـكون اسـوأ من السـنـة ا
هـــذا االطــفـــاء والـــبـــرمـــــــــــجــة هـل هم كـــفــار ام
مــســلــمـــون كــنت اتــمــنـى ان يــكــون هــنــاك حــراك
اعالمي قبل هذا الشـهر الفضـيل وكنت اتمنى من
امينة العاصـمة واحملــــــــــــافظ ان يبدأوا حمالت
الـتـنـظـيف والـزيـنـة السـتـقـبـال هـذا الـشـهـر مـثـلـمـا
شـاهـدت بعض الـدول الـعـربيـة مـثل مـصـر وبعض

دول اخلليج .. 
لكن عدم االهـتمام بأهـمية هذا الـشهر يضـعنا ب
ـثل هذا الـشـهر الـذي انزل به هـتـمة  الـدول غيـر ا
الـقــران ... لــذلك اتــمــنى من احلــكـومــة االهــتــمـام
ـسـلــمـ  من رجـال ونــسـاء وشـيب بــالـعـراقــيـ ا
وشـبـاب ومـعـانـاة احلـر وارتـفـاع درجـات احلـرارة

في ظل هذا الصيف الالهب .. 
ـسؤولـ انه اهتم ولم اشاهـد او اسمـع من احد ا
بــقــضــيـة الــكــهــربــاء وعالقــتــهـا بــشــهــر رمــضـان
اهـتـمـامـهم انـصب عـلى االنـتـخـابـات  ونـسـوا ذكر
الله وهـذا مـا تتـكرر كل سـنة وهل وزارة الـكهـرباء
ال تـســتـطـيع حتـمل شـهــر واحـد من كل عـام حـتى
تـفـرح الـصـائـم لـكن من يـهـتم نـحن في عـام 2018
الـعـالم يـتـقـدم ونـحن نـعـود الى الـوراء بـسبـب هذه

احلكومات .. 
واقــولـهــا امـامــكم أعـزاءي الــقـراء كل هــذا بـسـبب
ـكـان ـنــاسب في ا الــفـسـاد وعـدم وجــود الـرجل ا
ــواطن ــنــاصب وا ــنــافــســات عــلى ا ــنــاسب وا ا
سك هـو الطعم لهؤالء الـفاسدين ..... رمضان ا

كر وكل عام وانتم بخير .....

كل القبح الرقى طبقات اجملتمع واكثرها وعيا وثقافة
رتـدي الصـداري البـيض التي يـجب ان تكـون قلوب
ن يحـملـون حيـاة البـشر مـرتديـها مـثل لونـها تـمامـا 
سؤولـون عن اكثر االشـياء ضرورة في ب ايديـهم ا
ـرض الذي ال يـقـتصـر على طـبـقة مـعيـنة او احلـياة ا
فقر وغنى انه كضيف يحل على اجلميع ويجب تقبله
بصـبـر وثبـات هذا احلـديث مـوجه الطبـائنـا االفاضل
ارسة الطب عملية جتارية مربحة الذين اتخذو من 
ـنـفـعة ال تـتـعـدى ذلك ابدا ونـحن كـبـشـر نبـحث عن ا
بــشـكل دائم ولــكن ال يـجب ان جنـعل حــبـنـا لــلـحـيـاة
واالمـوال يــنــســيـنــا ان الــفـقــيــر بـشــر كــنـحن اال ان
ـنـحـنى اخـر جـعـلـته يـصل الى ضـروفه قـد ســارت 
رحلة وان الطب عمل انسـاني ومهنة نبيلة قبل هذه ا
ان يـكـون مـشـروع مـادي يـلـهث اجلـميـع خلـفه الـيس
تخفيف الم شـخص يعاني الليل بـطوله امر عظيم ان
تـمـتـلـك تـلك الـيــد الـتي تـشــفى وتـعـافي الــيس الـعـلم
رحـمه تـنـيـر عـقولـنـا فـنـنتـفع بـهـا من حـولـنـا ولم يكن
يـومـا اداة حـادة جنـلـد بـهـا الـبـشـر من امـثـالـثـنـا من
فترض ان جنسنا وخلقـنا من ط واحد اليس من ا
سلم اهذه هي ال يستقـوي او يبغى احد علـى اخيه ا
تـعـالــيم ديـنـنــا ام ان ديـنـنــا صالة صـيـام شــكـلـيـات
نضحك بـها على انـفسنـا ازدواجية ال نـفهمـها فنحن
نــركع صــبـاحــا ونــذهب لــلـعــمل فــتــتـقــدم مــنـافــعــنـا
الـشـخـصـيــة عـلى ديـنـا وقــيـمـة فـنـغـض الـبـصـر عـنه
ـغفرة انها احدى ونتجه نحوهـا ثم نعود ليال نطلب ا
ارسونـها وخـصوصـا االطباء عجـائب البـشر الـتي 
اذا رضى والـفـقـراء  ـبـالغ عـلى ا ـاذا فرض هـذه ا
يـصل كشف الـدخـول الى الـطبـيب لـلمـريض الـواحد
ثالثــ الــفـــا وخــمــســ حــتى لـــبــعض االطــبــاء هل
اجلشع والنقـود الفائضـة تسهم في موت قـلوبنا يوم
بـعـد يـوم حـتى ال نـدرك مـا نـقـوم به ونـراه صـحـيـحـا
نــتــجــاهل جــشع نــفــوســنــا الــتي ال تــشــبع وال تــمل
ـبـاد والـقـيم الـتي يـجب ان نـحـافظ ونـتـنـاسى كل ا
عـلـيـهـا ولم يـكتف بـعض االطـبـاء بـذلك انـهم يـقـومون
بــفـرض مــبـلغ عـلـى صـاحب الـصــيـدلــيـة اجملـاورة له
ايضـا والقـيام بكـتابه الـعالج بطريـقة غـير مفـهومة ال
يـفهـمهـا سوى صـاحب الصـيدلـية فـيقـوم برفع سـعر
الـدواء الى الـضـعف او اكـثـر اذا كـان رفع تـسـعـيـرة
كــشف الــدخـــول لم تــذكـــر له حــرمه بـــالــرغم من ان
عـقـولـنـا هي الـتي يـجب ان تـدلـنـا عـلى حـرمـته فـرفع
سعـر الـدواء حرام بـحت واضح ال مـجال فـيه رساله
مـوجـهه الى االطـبـاء هل تـعـانـون اجلـوع والـفـقـر الى
هــذه الــدرجه الــتي جتــعـــلــكم تــتــفــقــون مع صــاحب
بيعات هل الفقر هو الصيدليه وتكون لكم نسبه من ا
يضطـركم الى مثل هـذه االفعال الـدنيئـة التي ال تمت
ـاذا تخلطـون حاللكم الكـثير باحلرام للبـشر بصلة و
واطن الـقلـيل هـذا واين وزارة الـصحـة عـما يـعـاني ا
ـاذا ال تـقـوم بـفـرض تـسـعـيــرة مـعـيـنـة لـكل دكـتـور و
يـعـمل في عيـادته وبـخالفه يـعـاقب قانـونـيـا اذا كانت
احلـكـومـة ال تنـجـز شـيئـا يـذكـر فـعلـى االقل يجب ان

نكر . تمنع الظلم وا
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة اسئناف بغداد
الرصافة االحتادية 

دار العدالة في بغداد اجلديدة

محكمة بداءة بغداد اجلديدة 
العدد / ٩٣٩ /ب/ ٢٠١٨
التاريخ/ ٦ / ٦ / ٢٠١٨
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ـرقمة اعاله بـناءا على الـدعوى البـدائية ا
دعي قـامة امام هذه احملـكمة من قبل ا وا
ـصرف الـرافدين / اضـافة ـدير الـعام  / ا
لوظيفته ولدى ارسـال الدعوتية اليك على
عنـوانكـما م/ ٧٣٥ ز/ ٣٧ د/ ٨٧- م/ ٧٣١
ز/ ٢١ د/ ١٦ / ١ اعـيدت مـشروحـا علـيها
وجملــهـولــيـة مــحل اقـامــتـكم حــسب شـرح
القـائم بـالـتبـلـيغ قـررت احملكـمـة تـبلـيـغكم
اعالنـا بـصـحـيـفـتـ يـومـيـتـ مـحـلـيـت
بـاحلـضــور الى هـذه احملـكــمـة صــــــــبـاح
يـوم ٢٥ / ٦ / ٢٠١٨ وعـنـد عـدم حـضورك
او ارسال  من ينوب عنكما قانونا ستقوم
ـرافعـة غيـابـيا وعـلنـا وحسب احملكـمـة با

االصول.
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اشـارة الـى كـتـالـب وزارة الـنـفـط/ مـكـتـب الـوزيـر /
ـرقم ـركـزيـة لـلـمـفـصـولـ الـسـيـاسـي ا الـلـجنـة ا
٢٠٨٢ في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧ ونظرا جملهولية عنوان
الـسـكن  لـلـسـيـد (مـحـمـود جـعـاز عـبـاس احلـبـيب).
ـفصـول راجـ تـبلـيغه بـقرار جلـنة الـتـحقق من ا
ـركزية تـضمن الـغاء قرار الـلجـنة ا السيـاسيـ وا
رقم فصول السياسي ا لشموله باحكام قانون ا
عدل بالنشر بجريدين رسميت (٢٤) لسنـة ٢٠٠٥ ا
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مع تزويـدنا بنـسختـ منهـما علـما ان فتـرة الطعن
ـركزيـة اعاله تـبـدء من الـيوم االول بـقـرار الـلجـنـة ا
من تاريخ تبلـيغه ولغايـة ثالثون يوما (من ضـمنها
تاريخ التبليغ) وبخالفه يسقط احلق بتقد الطعن
ـركزيـة لدى الـوزارة ليـتسنى حصـرا امام الـلجـنة ا

لنا اجراء الالزم.

.. مع التقدير


