
ـولد سيد نـاسبة الـعزيزة  با
الكائنات وهذا العام يعد اول
احتفال بعد حترير مدننا من
عصـابات داعش االرهـابية),
واضـــــــــــاف ان (هـــــــــــنــــــــــاك
حتضيرات جـارية احتفاالت
مــــــركـــــــزيــــــة فـي بــــــغــــــداد
واحملــــافــــظــــات بــــتــــزيــــ
ـناطق الشـوارع واالزقـة وا
الســـــيــــمـــــا مـــــنـــــطــــقـــــتي
االعــظــمــيــةوبــاب الــشــيخ
الســتـــقـــبــال احملـــتــفـــلــ

ناسبة). با
وقــال شـــهــود مـن اهــالي
االعظمية لـ(الزمان) أمس
ـــــديـــــنـــــة ان (شـــــوارع ا
وأزقــتــهـــا تــشــهـــد مــنــذ
ايــامـاحــتــفــاالت كــبــيـرة
وحـدثًـا فـريـداً إذ تـكـتظ
ـــــشـــــاة وتـــــتالشى بــــا
الـــســــيـــارات تــــمـــامًـــا
وتــــنـــتــــعـش األســـواق
واحملالت الـــتــجـــاريــة
ويـــعـــد االحـــتـــفـــال في

ــطــاف ســاحــة اإلمـــام األعــظم آخـــر ا
ولود بالنسبة إلى ليلة إحياء ذكرى ا
الـنــبــوي فــطـقــوس االحــتـفــال بــهـذه
الذكـرى من عـادات وتـقـالـيـد مـتـوارثة
جعلت يومها مـختلفا عن باقي األيام
فقـبيل غـروب الشمـس تقوم الـعائالت
احملتفلة بإيقاد الشموع حول منازلها
وأمـامـهـا وتـوزيـع احلـلـوى اخلـاصـة
ـولد نـاسبـة. وتوزيع حـلوى ا بهـذه ا
والتـي يطـلق عـلـيـهـا بـاللـغـة الـعـامـية
الدارجـة (زردة الـنـبي). هذا وتـسـتـمر
ــنــاقب االحــتــفـــاالت والــصــلـــوات وا

النبوية إلى أذان صالة الفجر).
واضافـوا ان (مـظاهـر االحـتفـال بـهذه
الذكرى تختلفمن بلد إلى آخر إالّ أنها
جـمــيـعــهـا تــشـتــرك في الـتــعـبــيـر عن
تعلقها بالرسول الكر بإظهار الفرح
ـنـاســبـة عن طـريق والـسـرور بـهــذه ا
البس الـتـقــلـيـديـة اجلـديـدة ارتـداء ا
وتـبـادل الــزيـارات ومـرافــقـة األطـفـال
عنـد اخلروج إلى االحـتفـال وحترص
الـعـائالت الـعـربــيـة عـلى صـلـة الـرحم
واالجتماع مع بعضها في جو تسوده
األلــفـــة واحملــبــة إذ تـــقــوم الـــعــوائل
بإعداد احللوى والـعديد من الوجبات
الـغـذائــيـة لــتـوزيـعــهـا عــلى الـنـاس),
ويــرى الـــبـــاحـــثـــون ان (ســكـــان بالد
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ـنــاطق الـشــرقـيـة من االمـطـار فــوق ا
ــنـــطـــقـــة الــوســـطى ) ,واضــاف ان ا
(الرؤية ستكون متردية صباحا  فوق
نـاطق الـسـاحـليـة والـريـاح متـقـلـبة ا
االجتـاه إلى شـمـالـيـة غـربـيـة خـفـيـفـة
الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية - 8
10 كيلومترات ومن 2- 4 كيلومترات

بسبب الضباب اخلفيفة). 
من جانب اخر واجه آالف األمـريكي
الذين شـردهم حـريق الـغـابـات األكـثر
تدميرا في واليـة كاليـفورنيـا وبينهم
مئـات األشـخاص يـعـيشـون في خـيام
وسيارات خـطر هـطول أمطـار غزيرة
ــا قــد يــتــســبب في هــذا األســبــوع 
سيول وانهيارات طينية خطيرة.وقال
بــيـــان امس ان (الــرئـــيس األمـــيــركي

نكوبة ـنطقة ا دونالد ترامب تفقد  ا
في واليــة كــالــيــفـورنــيــا والــتــقى مع
مـسـؤولــ وضـحـايــا ورجـال إطـفـاء
فيمـا ارتفع إلى أكـثر من ألف شخص
دمر الذي يجتاح عدد قتلى احلريق ا

شمال الوالية).
vK²I « ŸUHð—«

واضاف انه  ( بعد العـثور على بقايا
ثمـانيـة أشـخاص يـرتفع إلى 71 عدد
الـقـتــلى من جــراء حـريق كــامب فـايـر
وهو األفـدح واألكـثـر دمـارا في تاريخ
والية كالـيفـورنيـا. وأتى احلريق على
منطـقة تـوازي تقـريبـا مسـاحة مـدينة
شيـكاغو) ,ونقل الـبيان عـن (مسؤول
الـشــرطــة في مــنـطــقــة بـيــوت  كـوري
فقودين ارتفع هونيا القول أن (عدد ا

االمـطــار اخلـفـيــفـة ســتـكــون فـقط في
الــبــاديــة اجلــنـــوبــيــة  غــرب مــديــنــة
ــثــنى الــســمــاوة مــركــز مــحــافــظــة ا
وجنـوب الـبـصـرة في سـفـوان والـفاو
وام قـصــر فـقط) ,واضـاف ان (بـرودة
الــشـتــاء احلــقــيــقــيــة ســتـكــون خالل
ـقــبل  امـا الــيـوم االثــنـ االسـبــوع ا
فـاالجـواء معـتـدلـه نهـارا وبـاردة لـيال
وصــبـاحــا). فــيــمــا تـوقــعت الــهــيــئـة
العـامة ان يـكـون طقس الـيوم االثـن
في جميع مناطق العراق  صحوا الى
غـــائم جـــزئي مع فـــرصـــة لـــتـــســـاقط
األمطـاراخلـفـيـفة .وقـال بـيـان للـهـيـئة
تلقته (الزمان ) أمس ان (طقس اليوم
االثـنــ  سـيـكــون  صـحــوا الى غـائم
جـزئي مع فــرصـة ضـعــيـفـة لــتـسـاقط
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ــدنــيـ األبــريـاء فـي مـديــنـة عـلى ا
ـوصل احلــرة حـيـث أقـدمت فــلـول ا
تنـظـيم داعـش ولسـبب دعـائي لـرفع
ـهـزومـة عـلى تـنـفـيـذ مـعـنـويـاتـهـا ا
دني في الثامن عملية استهدفت ا
من الـشـهـر اجلــاري  فـجـروا عـجـلـة
وصل اجلديدة مفخخة في منطقة ا
ـواطـنـ راح ضـحـيــتـهـا عـدد مـن ا
بــ جـريـح وشــهــيـد) ,وأضــاف أن
(اخلـلـيـة  تـمكـنـت  وضـمن سـلـسـلة
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اعـتــقــلت خــلــيـة الــصــقــور عـدد من
االرهابـيـ  ينـتـمـون إلى العـصـابة
ـتـورطـة بـالـتـفـجـيـر الـذي وقع في ا
ـوصل قبل 10 أيام وأسـفر مديـنة ا
عن وقــــــوع عـــــدد مـن الـــــشــــــهـــــداء
واجلرحى. وقـالت اخلـلـيـة في بـيان
امس  إن (بـقـايــا عـصـابـات تــنـظـيم
داعش حتاول أن تصب جام حقدها

اربيل
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من 631 شخصا إلى 1011 شخصا
ــــزيـــد من مع تـــلــــقي الـــســــلـــطـــات ا
الـبالغـات بــشـأن أشـخــاص ال يـعـرف

كـان وما زال يـدفع العـربة  يحـمل في السـوق أغراض الـناس مـقابل أجور
زهـيدة  مع كل حسن اخالقه وامـانته  لكـنهم ما زالـوا ينظـرون اليه مجرد
ــلــكــيـة (حـمــال) ...  هــكــذا ظـلـت الـتــســمــيـة تــلــتــصق به  في الــعــهـود ا

قراطية ....  واجلمهورية والدكتاتورية والد
لم يـتغـير عـنـده الواقع مع ان الـعروش انـتكـست واالسـماء والـعنـاوين بدلت
) صـديـقي الـذي تـربطـني به وأخـرى اضـمـحـلت  لـكنه ظـل (احلمـال األمـ
عالقـة حميـمة ال اعرف أحيـانا كنـهها  مع اني ال اقـابله وال اجلس معه وال

اتواصل معه اال ما ندر .  
رايـته بعـد االنتـخابـات  وقد اعـشي بصـره واحدودب ظـهره  وشـحب لونه
ــهــدي : (إصالحــيــة وقــلت حــيــلــتـه  فــقــلت له ان حـــكــومــة عــادل عــبـــد ا
ـانية ......)  لم يرد كـما عهدته .. فـقد ادار ظهره تـكنوقراطـية انتخـابية بر

ومشى مهمهماً  بكلمات لم اسمع منها سوى ( سالما ) . 
ة من ركز الـعراقي للـتنمـية اإلعالمـية وبدعـوة كر في نـدوة رائعة أقـامهـا ا
األسـتـاذ عـدنـان الـسـراج  شـاركت واتـيح لي الـقـدر ان احتـدث بـدقـيـقـتـ
عيـة عدد كبير من الشخصيات العراقية اعـتقدها مهمة جدا  اذ حضرنا 
نصب مهم ـهمة  يتقـدمهم األستاذ رائد فـهمي  ـؤسساتية واجملـتمعية ا ا
جـدا   بــعــد اخـتــيــاره - بـشــكل مــوفق - مــسـؤوال عـن تـنــفــيـذ الــبــرنـامج
هـدي  السيما فـيما ينـتظره الناس احلـكومي  حلكومـة السيد عـادل عبد ا

منها .  
ــداورة  واتـــيح لـــكل من رغب اجلــيـــاشي ســـعــيـــد كـــان مــوفـق االدارة وا
ـسـتـطـاع ان يـبـلغ رسـالـته  في جـلـسـة مـكـتـنـزة العـنـاوين بـاحلـديث قـدر ا

شاركة .  والتطلعات ورغبات ا
ـكن ان يـتـحـقق مـنه وما وقـد دارت الـنـدوة حول الـبـرنـامج احلـكـومي وما 
ـهــدي في مـرحـلــة حـرجـة جـدا  من تــاريـخـنـا ـطـلــوب من الـسـيــد عـبـد ا ا
ـعاصر احملاصـر باجندات داخـلية وخـارجية وملـفات متشـابكة  بالـتأكيد ا
كن النـظر اليها بـهذه (السذاجة) سـوف لن تكن بنت الداخل الـعراقي وال 
 فـدولنا الشرق أوسطية مذ قـدم التاريخ كانت حتت انظار وتصرف القوى
ـية  هـنا تـكمن عـليـة فشـل الكـثيـر من احلكـومات الـسالـفة الـتي كانت الـعا
هـني السياسي الواقعي مع تـمتلك النية احلـسنة  لكنهـا لم جتد التعاطي ا

هيمنة . القوى ا
 حـيـنـمـا أتـيح لي الـسـؤال قـلت : ( في اغـلب حـكـومـاتـنـا الـسـالـفة   كـانت
ـغا وكل تـتكـون من سلـطـة وشعب  الـسلـطة وادواتـهـا لهـا االمتـيازات وا
شيء تـقريبـا  فيمـا الشعـب بفقـرائه الذين اتشـرف ان أكون منـهم   كانوا
ـطـرقة ( فـقرا وجـهال ومرضـا وجـوعا ويـئسـا  وسجـنا عـلى الدوام حتت ا

واستشهادا واعتقاال ... وتهجيرا ... ) .
هـنا بـاعتـباري مـن الفـقراء   ال يـهمـني فلـسـفة احلـكومـة وال برنـامجـها وال
وعـودها وال اسم رموزها وعناوينها  فكل ما يهمني من حكومة السيد عبد
ـهدي التي أتمنى لهـا التوفيق والنـجاح  ان تنفذ نقـاطا ثالث رئيسية  ال ا
تـقبل النقاش والـتاخير و ال التـبرير أي كان مصـدره  أولها ان توزع جزءاً
ـتـلـكـون رواتب نـهـائـيـا او رواتـبـهم قـلـيـلـة كل ن ال  من واردات الـنـفــــــط 
حـسب عـوزه وحـاجـته   وثـانـيـهـا ان تـوزع قـطع ارض سـكـنـية مـع قروض
ـتـلــكـون الـســكن  وثـالـثــهـا ان نـتـحــسس انـهـاء مــعـضـلـة ن ال  لـلـبــنـاء  

الكهرباء) .. 
امـا ما تـبقى من مـشـاريع استـراتيـجيـة .. نتـركـها لـذمة وخـبرة الـسلـطة ...
فـالـفـقـراء  ال يـهـمهـم اطالقـا .. ان كان الـرئـيس اسـمه ( فالن او عالن ) ..
سـكن اجلبل او الـصحـراء او الهـور  لبس الـبيـرية او الـعقـال او العـمامة 
لموس الفوري  .. فاننا نتطلع للتغير على ارض الواقع ا
ن يكـنزون اللحم ..) فال نـريد حكـومة ( تعطي  الـلحم 
ـمــثل الـعــربي الـشــهـيـر عــادل امـام في كـمــا يـقــول ا

رائعته ( الزعيم ). 
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق .

ولد سيد الكاذنات »œ«bF²Ý» ∫  اهالي االعظمية يستعدون لالحتفال با

لـيس مصادفة وال طـالع طيب ان العراق الذي حـكمته مؤسـسة امن عراقية
لـلـبـعث يــعـيش فـورة مـسـلـحــة تـصل الى حـد اسـقـاط مــحـافـظـات بـتـحـرك

تكفيري يرتدي ويردد ثقافة القرن الهجري االول وما تاله.
مـفهوم ان الفصيل الشيعي وان بوجود قوات التحالف سيفعل ذلك مطمئنا
الى وجود جدار حكومي مجبر على السكوت عنه سياسة او خوفا لكن ان
ذهبي الـسني الصافي الى مالعب فهي تـتحول مناطق الـعراق ذات اللون ا

قضية فيها تفصيل.
ـا ال يـجـري الــتـركـيـز عـلى صــفـقـات اخلـفـاء الــتي جـرت لـصـالح ايـران ر
عـارضة البـحرينيـة في العراق العـتبارات يفـهمهـا العقل احلزبي ولـبنان وا
ـكون االخـر ان فكـر بأسـتبـدال البـحرين الـشيـعي والذي يـحرم ذلـك على ا
بـاالردن وايران بالسعودية ولبنان بسوريا فيما محصلة الكالم االخير ان
ـسـلـح جتـار وخـلف االثـنـ مـصـالح دولـية خـلـفـهـا جتـار ايـضا خـلف ا
فـالـسوق يـحـمـيه اجلـيش ويأخـذ اتـاواته زعـمـاء العـصـابـات والربح لـلـتـاجر

ونسبة للحارس.
ان دوال سنية صافية مثل تركيا واالردن والسعودية مع ماتبديه من تعاطف
ـتعـاطف مـعهـا لو سـلـحة ا مع سـنة الـعـراق فهي ال تـسـمح بهـذه النـزعـة ا
حتـركت في اقلـيمـها ونـفس الشيء مع الـدول الشـيعـية الـهوية بـل الغريب
ان الـعراق هو البلد الوحيد الـذي ال زعامة له في دول التشيع والتس في
ـذهــبـ كــانـا ـواطــنـ مـن تـلك الــدول مـكــانـة مــرمـوقــة في ا الـوقت الــذي 
ـواطنـ الذين يلـتف حولهم يـحكمـان او يعـارضان اقصـد االشخاص او ا

ذهبية! العراقيون من ذوي النزعة ا
نـحن بلد فهمه للبازار (السوق) محدود ذلك ان عقيدة احلياة عند العراقي
تـقوم على الوظيفة احلكومية التي يـنفق منها على تردده على البازار  فيما
الـذين حولـنا هم دول بـازارية تـساند امـوالهم احلـكومـة في عقـيدة مـختـلفة

تماما.
هـذا التحجم والـتلكوء الـلذين اصابا الـعراقي وجـعل اكثر اصحـاب عقيدة
بـنـوة الـدولـة مـصـدوم بـالـتـجـار الـسـيـاسـيـ مـرده لـشيء واحـد هو ان
الـعراقي يقبل بالـسياسي الصـافي او احلزبي الصافي وقد يـقبل بسياسي
يـعمـل في السـوق لـكنه ال يـعـود يسـتـوعب لـو تبـدل االنـتمـاء فـكان الـتـاجر
ـعــمـمـ واصــحـاب الــغـتـر الـصــرف سـيـاســيـا كــمـثــال تـرامپ وبــعض ا

البيضاء!
نـحن امام تبـدل القيـادة فبعد ان كـانت تمد يـدها للـسوق جاءت كـلها هذه
هم في ـرة من الـسوق وهـنا فـزبـائن التـاجـر ليس كـلـهم افنـديـة اي ان ا ا

الزبون هو قدرته على الدفع وليس منطقه.
ــشــروع مـواطــنـا او ـشــتــري او الـشــريك في ا ــمـكن اذاً ان يــكــون ا من ا
اجـنـبـيـا لـصـا او قـاتال زعـيم عـصـابـة او مـزيف عـمـلة او
ــهم في مــهـــربــا وان يـــبــيع سالحـــا او مــخـــدرات ا
ـشـروع يـجب ان ال يــخـسـر وهـنـاك لن االخـيــر ان ا
ـيزان يـسـأل احـد عن هويـة صـاحب مـنـفذ الـبـيع فـا

ستعان. عرض وطلب والله ا

الكاتـمة باجتاه مـدني ضمن مـنطقة
ــشــتـل مــا أســفـــر عن مــقـــتــله في ا
احلــال). وقـتـل طــيـران اجلــيش 10
من عـــــنـــــاصــــرداعـش في اجلـــــانب
األيسر لقضاء الشرقاط في محافظة
صالح الــدين.وقـــال الــنـــاطق بــاسم
مركـز اإلعالم األمـني العـمـيد يـحيى
رسول في بـيـان ان (طـيـران اجليش
وخالل إســنـــاده لــقـــطــعـــات قــيــادة
عــــمــــلـــــيــــات ديــــالـى الــــتـي تالحق
الـعـصابـات االرهـابـيـة والـبـحث عن
اوكـــارهـــا دمـــر وكــراً و 4دراجــات
نــاريـــة شــمـــال بــحـــيــرة حـــمــرين).
وأطــلــقت قــوات احلــشــد الــشــعــبي
الحقة فلول واجليش عملية أمـنية 
عــــصـــــابـــــات داعش  في اجلـــــانب
األيسر لقضاء الشرقاط ضمن قاطع

عمليات صالح الدين.
وقال  بـيـان العالم احلـشد امس  ان
(ألــويــة احلــشـد الـ 31 والــسـادس
وقطـعـات اجلـيش وبـإسـنـاد طـيران
اجليش نفذت عمليـة تطهير واسعة
في جـزر  كـنـعـوص وجـزيـرة احلـلو
ومنطقة سديـرة  وضفاف نهر دجلة
في أيــســـر الــشـــرقــاط) واضــاف ان
ـشــتـركـة قــتـلت عـدداً من (الـقـوات ا

عـنـاصر داعـش ودمـرت مـضافـاتـهم
وان الـعـمـلـيـة تــهـدف لـتـعـقب فـلـول
داعش في إطار استراتيجية إلنهاء
أي وجــود خلاليـــا نــائـــمــة تـــابــعــة
ــذكـورة ـنــاطق ا لـداعش وتــأمــ ا
ضمن قـاطع عمـليـات صالح الدين).
والقت  قوات الـشرطة الـقبض على
28 مـــتـــهـــمــاً و454 مـــخــالـــفـــاً في

محافظة واسط.
WO½u½U  œ«u

وقال  بيـان لقـيادة شـرطة احملـافظة
انه ( إلقاء القبض على 28 متهماً
و454 مـخـالـفـاً وفق مـواد قـانـونـيـة
مــخـــتـــلــفـــة في مـــدن  احملــافـــظــة).
وأعلنت دائـرة التحـقيقات فـي هيئة
النزاهة عن تـمكُّنهـا من ضبط مدير
شـعـبة زراعـة اإلسـحـاقي فـي قـضاء
ــــحــــافــــظــــة صالح الــــدين بــــلــــد 
إلضــراره بــأمــوال ومــصــالح اجلـــة

التي يعمل فيـا. 
وقـــال  بـــيــــان لـــلـــنــــزاهـــة امس ان
(الـــدائـــرةُ أشــــارت عن تـــفــــاصـــيل
الـعـملـيَّـة الـتي نُـفـذَت من قـبل فـريق
التـحري والضـبط الـقضائـي وجلنة
مُكـافـحة الـرشـوة في مكـتب حتـقيق
الهيئـة في احملافظة  الـلذين انتقال

عملـيات استـخباريـة استبـاقية ضد
ـوصل من شل فـلـول الـتـنـظـيم في ا
عـمـل تـلـك الـعــصــابــات الـتـي كـانت
تخـطط لـعـمـلـيـات إرهـابيـة في وقت
سابق لـتـستـهـدف مراكـز انـتخـابـية
ـناطق وأسواقـاً ومـختـاري بـعض ا
مفارز ـوصل وفكـكنا 3  في مديـنة ا
ارهــابـــيـــة حـــيث  قـــتل الـــبــعض
واعـــتـــقـــال 9 من قـــيــــاداتـــهم و37
عنصرا من داعش) ,وتابع أنه (بعد
ـــة الـــتـــفــجـــيـــر األخـــيــرة في جــر
ــوصـل قــامت خـــلــيـــة الــصـــقــور ا
ة حيث تابعة خـيوط هذه اجلر
تــمـــكن أبـــطـــال اخلــلـــيـــة من رصــد
ـسـؤولة عـن الـتـفـجـير الـعـصـابـة ا
ومن ثم تنـفيـذ عمـليـة نوعـية  من
خاللـــهــــا إلـــقــــاء الـــقـــبـض عـــلى 6
إرهــابــيــ من تــلـك الــعــصــابــة من
ــطـعم الـذيـن تـورطــوا بــتــفـجــيــر ا
وسـيــتم االعالن عـن تـفــاصــيل هـذه
ـسـؤولـة عن الـعـصـابـة االرهـابـيـة ا
الــتـــفــجـــيــر في وقـت الحق). وأفــاد
مصدر فـي الشرطـة عن مقـتل مدني
بهجـوم مسلح في الـعاصمـة بغداد.
ــــصــــدر فـي تــــصــــريح  ان وقــــال ا
(مجهـول فـتحـوا نيـران أسلـحتهم
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توقع منبئ جوي حاالت عدم استقرار
متتابعة وامطار متفاوتة الشدة خالل
قبلة  نـاجتة من موجات عليا االيام ا
بـاردة تــنــدمج مع مــنــخـفض الــبــحـر
األحمر السطحي سـتؤثر على مناطق
مــخــتـــلــفــة من الـــعــراق وبــعض دول

نطقة .  ا
ـنـبئ اجلــوي الـتـابع لــلـهـيـئـة وقـال ا
الــعــامـــة لالنــواء اجلـــويــة والــرصــد
الـــزلـــزالـي في وزارة الـــنــــقل صـــادق
عــطــيــة في مــواقــعه عــلى الــتــواصل
ـقــبـلـة االجـتــمـاعي امس ان (االيــام ا
ســتـــشــهـــد   امــطـــارا خــفـــيــفــة  وان
الـتـوقـعـات تـشــيـر الى اجـواء غـائـمـة
ــدن ولــكن فـرص جـزئــيــا في اغــلب ا
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إلى شـعـبـة الـزراعـة في اإلسـحـاقي
تـــمـــكَّـــنـــا بـــعـــد الـــتـــحـــري وجـــمع
عـلومـات من ضبط مـدير الـزراعة ا
لقـيامه بـتجـهيـز كمـيَّاتٍ من الـسماد
الكـيـميـاوي لـفالح تـقع أراضـيهم
خـارج ســيــطـرة الــقــوات األمـنــيَّـة),
وأوضح أنَّ (كـمـيَّـات الـسـمـاد الـتي
َّ جتهيزهـا ضمن اخلطـة الزراعيَّة
وسم 2015-2016 لفالحـ كانت
أراضيـهم تـقع خـارج سلـطـة الـدولة
بـلغ 288 طــنـًا و660 كــيــلــة غـرام)
مُـشــيــراً إلى (ضــبط  142مـعــامــلـة
جتـهـيـزٍ إضـافـة إلى ضـبط أولـيَّـات
اخلطـة الـزراعيَّـة). وتابـع البـيان ان
(قـاضي مـحـكـمـة حتـقـيق احملـافـظـة
ُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ا
ُــتَّــهم وفــقــاً ألحــكـام قــرَّر تـوقــيف ا
ادَّة  340 من قـانـون الــعـقـوبـات ا
إضافة إلى إصداره أمـر قبضٍ بحق
شارك في إعداد اخلطة ُتَّهم ا ا
ـــادَّة الـــزراعـــيَّــــة وفـــقـــاً ألحــــكـــام ا
ذاتـهـا).وســقط سـقف مــبـنى بــلـديـة
ثنى الرميثة اجلديدة في محافظة ا
أثنـاء الدوام الرسـمي وقـال بيان ان
(احلـادث تـسـبب بـوفـاة شـخص مع

عدد من اجلرحى جراء احلادث). وصل »UI²Ž‰∫ القوات االمنية تعتقل عصابة ارهابية في ا
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أكـمــلت أمـانــة بـغـداد اســتـعــداداتـهـا
ولـد سيد الكـائنات النبي لالحتفال 
مـحــمــد صـلى الــله عــلـيـه وآله وسـلّم
الذي يـصادف يـوم غـد الثالثـاء ضمن
فعاليات متنوعة بالتنسيق مع ديوان

الوقف السني. 
تـحـدث االعالمـي بـاسم امـانة وقـال ا
بــــغــــداد حـــــكــــيم عـــــبــــد الــــزهــــرة لـ
(الـزمــان)امس ان (الــدوائــر الـبــلــديـة
التابـعة لألمـانة أكـملت اسـتعـداداتها
ــولــد ســيــد الــكــائــنـات لالحــتــفــال 
الرسول األكـرم محـمد (ص) من خالل
فعالـيات  اإلعـداد لهـا بالـتعاون مع
ــراقــد اجلــوامع واحلـــســيــنـــيــات وا
قدسة شملت تـنظيم حمالت خدمية ا
ـواقع الـقـريـبة حمليط تـلك األمـاكن وا
ـؤديـة إلــيـهـا إلى مـنـهــا والـشــوارع ا
جانب نـصب نـشرات الـزيـنة واألعالم
وشحـات الدينـية وتـهيئـة األلعاب وا
النـاريـة إلطالقـهـا خالل االحـتـفاالت),
وأضـاف أن (دائـرة بـلـديـة األعـظـمـية
نفذت حمـلة خدميـة قرب جامع اإلمام
(ابي حـــنـــيـــفـــة) (رض) اســـتـــعــدادًا
ناسبة الستقبال حـشود احملتفلـ با
ــة وشـــمــلـت األعــمـــال غــسل الــكـــر
وتـنــظــيف الــشــوارع وزراعــة وادامـة
احلدائق وصـيانـة خطـوط ومشـبكات
الصرف الصـحي واالمطار إلى جانب
قـيـام بـلـديـة مـركـز الـرصـافـة بـتـنـفـيـذ
حملة خدمية مـشابهة قرب جامع عبد

القادر الكيالني).
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وتــابع عــبــد الــزهــرةان (الــعــراقــيــ
يـحـتــفـلـون ســنـويـا في هــذه الـذكـرى
العـطـرة في جامع اإلمـام األعـظم (أبو
حنيـفة الـنعمـان) في مديـنة األعظـمية
ـلـونة واألعالم ببـغـدادحـيث الـزينـة ا
والــــرايــــات اخلـــــضــــراء فـــــضال عن
ـنــاقب الـنــبـويــة ويـقــومـالــزائـرون ا
ن مــخــتــلف مـدن الـذيـن يـحــتــشــدو
الـــعــراقـــبـــتـــوزيع احلـــلـــوى فـــيـــمــا
تعـالـيأصـوات الـذكـر واألناشـيـد التي
ولـد الرسول أمـا عن سماء تتغـنى 
األعـظمـيـة فـتـضـاء بـاأللـعـاب الـنـارية

التي يطلقها احملتفلون).
فيـمـا قال مـسـؤول الـعالقات واالعالم
في اجملـمع الــفـقــهي الـعــراقي لــكـبـار
العـلـمـاء لـلـدعوة واالفـنـتـاء مـصـطفى
الــــــبــــــيـــــــاتي لـ(الـــــــزمــــــان) أمس ان
(االســتـــعــدادات اكـــمــلـت لالحــتـــفــال

ـولـد الـنـبوي الـرافديـن يحـتـفـلـون بـا
الشريف مـنذ أواخر الـعهد الـعباسي
إذ تشهد احملافظات احتفاالت واسعة
وخـصـوصًــا في الـعـاصــمـة بـغـداد إذ
ـناسبـة تأخذ االهـتمام من اصبحت ا
ــلــكي ــســؤولــ في الــعــهــد ا قــبل ا
ـولـد الـنـبوي فـصارت االحـتـفـاالت بـا
ـطًــا آخـر بـتـنـظـيم الـشـريف تـأخـذ 
االحتفال وتوجـيه الدعوات إلى كبار
ــــســــؤولــــ فـي الــــدولــــة ورجــــال ا
الــصــحــافــة ووجــهــاء اجملــتــمع مع
ناقب إعداد منهاج خـطابي وتالوة ا
النبـوية الشـريفـة بأصوات كـبار قرّاء

وشحات الدينية). قام وا ا
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مشـيرين ان الى ان (مـدينـة األعظـمية
تــشـتــهــر بــتــنــظـيــمــهــا لالحــتــفـاالت
ــولــد الـنــبـوي الــشـريف اخلـاصــة بـا
وخـصـوصًـا في جــامع اإلمـام األعـظم
(أبي حـنـيـفــة الـنـعـمــان) إذ يـسـتـقـبل
اهــــالـي االعــــظــــمـــــيــــة الـــــوفــــود من
ـدن العـراقـيـة األخرى احملافـظـات وا
ــســاجــد. وتــقــام مــآدب كــبــيــرة في ا
وتبدأ االحـتفـاالت الديـنية والـشعـبية
ـبـاركـة ـنـاسـبـة ا والـرسـمـيـة بـهــذه ا
الـعــطـرة من بــدايـة شـهــر ربـيع األول

حـتى نــهـايــته وتــتـمــثل بـإقــامـة
مجـالس تـقرأ فـيهـا قـصائـد مدح
الــنــبي صـــلى الــله عـــلــيه وســلم
وشحـات الدينية وتُنشد األناشـيد وا
التي تتـغنى بـشمـائل الرسـول الكر
وكمـا وتقـدم فيـهـا األطعـمة واحلـلوى
والشـرابت) وتابـعـوا ان (االحتـفاالت
تتنوع من عام الخر ففي بغداد كانت
ـناقـب الـنـبويـة الـتي تـقـام مـجالـس ا
تسمى باصطـالح أهل بغداد (مولود)
في جـلــسـات لـيــلـيــة ديـنـيــة شـعــبـيـة
يـــحـــيـــيـــهــا أحـــد الـــقـــراء اجملـــوّدين
ــشـهــوريـن آنــذاك وتـقــام عــادة في ا
بيوتات البعض من البغدادي أو في
اجلـوامـع وتـســود تــلك االحــتــفـاالت
أجواء الفـرح والسرور تـوزع خاللها
األكالت التقليدية الشعبية مثل (زردة
وحــــلــــيـب) والــــعــــصـــــائــــر وبــــعض
احلـلــويــات الـبــغــداديـة مـن الـزالبــيـة
والبقالوة وترى أطفال احمللة فرح

البس البيضاء). وهم يرتدون ا
واطنـة ام كر لـ(الزمان) ان وقالت ا
ـولــد الــنــبــوي في (إن االحــتــفــال بــا
ـدينة األعظمـية له طـعم خاص وإن ا
تـسـتـعـدّ لالحـتـفـال مـنـذ أشـهـر حـيث
نقوم بتـزي البيـوت وإعداد احللوى
مـثل (الـزردة واحلالوة الـطــحـيـنـيـة)
وغــيــرهــا مـن احلــلــويـــات الــتي يــتم

ـنـاسـبـة وأيـضا تـوزيـعـهـا في هـذه ا
نــقـوم بــتــوزيع الــدفــعــات الــغــذائــيـة
بينالـزوار القادم من مـختلف انحاء
ـواطن امير علي العراق). فيـما قال (ا
ن سـكـان مـنـطـقـة األعـظـمـيـة الـنـداو
(نـقــوم بــاالسـتــعــداد لالحــتـفــال مــنـذ
أشـهـر حـيـث نـقـوم بـتــزيـ الـشـوارع
واألزقـة بـالـزيـنـة و(الـفـلـكـسـات) الـتي
حتـتـوي عـلى عـبـارات في حب الـنـبي
صــلى الـــله عــلـــيه وســلـم واصــحــابه
الـــكـــرام وأيـــضـــا تــــقـــوم في احملالت
ـــنــطــقـــة بــتــشـــغــيل والــبـــيــوت في ا
دائح سجالت الصوتية التي فيها ا ا
الـنـبـوية) ,كـمـا يـتم االحـتـقـال ايـضـا
في(مــحــلــة بــاب الــشــيخ) الــتي تــعــد
مـركــزًا لــتـجــمع قــراء الــقـرآن الــكـر
ناقب النبوية فنراهم يتبارون في وا
ـنــاقب الــنـبــويـة في قـراءة األذكــار وا
سـاحـة احلـضـرة الـقـادريـة وأروقـتـهـا
علـى مسـامع الـنـاس احملـتـفـلـ حيث
يــشــرع الــقــار بــتــنــزيــله من الــنــغم
الــشـــجي وهـــو يــقـــرأ آبــيـــات إحــدى
الـقـصـائــد الـتي تـمــدح رسـول الـهـدى
والرحمة محمـد صلى الله عليه وسلم
هـكـذا كـانت أيـام بـغـداد والـبـغـدادي

أيام زمان).
وقـال لـيـثـجـمــال سـعـديـصـاحب مـحل
نـتجات الـغذائيـة إن (االحتفال لبيع ا

ـولـد أصـبح جـزءًا مـهـما من بذكـرى ا
ثقـافـتـنا وعـاداتـنـا وقيـمـنـا الشـعـبـية
والوطـنـيـة والـنـاس هنـا يـتـسـابـقون
إلى إحـيـاء هذه الـذكـرى في اجلـوامع
وفي األسـواق والــبـيـوت والــطـرقـات
فـيـظـهـرون عالمـات الـزيـنـة واجلـمـال

والفرح والسرور). 
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ــولــد تــزيــد من واضــاف أن (ذكــرى ا
احلـــركـــة في األســـواق الـــتـــجـــاريـــة
وبـشـكل كـبـيـرفــالـنـاس يـقـبـلـون عـلى
شــراء مـــســتـــلــزمـــات االحــتـــفــال من
الشـعـارات ونـشـرات الزيـنـة اخلـاصة
ــنــاســبــة فــضــلًــا عن شــراء بــهــذه ا
احللويـات وبكمـيات كبـيرة لتـوزيعها
بـــ األقــــارب واجلــــيـــران فـي حـــ
يـتـصـدّر الـتـمـر بـأنـواعه كـافـة قـائـمـة
ـبــيــعــات خالل األيــام الــتي تــسـبق ا

ولد النبوي الشريف). ا
وقـــال جــــبـــر كـــر الــــعـــزاوي وهـــو
صـاحب مــحل تـســجـيـالت أن (حـركـة
البيع والشراء تشهد زخما كبيرا منذ
ولد نهاية األسبوع الذي سبق يوم ا
ـــولـــد تـــزيـــد من إقـــبــال وأن ذكــرى ا
الـــنـــاس عــلـى شـــراء الـــتــســـجـــيالت
الـصـوتـيـة اخلـاصــة بـالـقـرآن الـكـر
ــــدائح واألنــــاشـــيــــد اإلسـالمـــيــــة وا

النبوية).
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مكـانـهم أو يـتـعذر االتـصـال بـهم بـعد
مــراجــعــة اتـصــاالت الــطــوار الــتي

وردت عند اندالع احلريق).


