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واجــبـنـا الـنـهــوض بـالـواقع الـصـحي
جلــمـيع مــؤسـسـاتـنــا الـصـحــيـة عـلى
الـية البـسيطة الـرغم من االمكانـيات ا
ـتـاحة لـلدائـرة و اول خطـوة نبـدأها ا
فـي مسـتـشـفى اليـرمـوك الـتي تـعد من
سـتـشفـيـات في الـعراق ومن ثم اهـم ا
ؤسـسات الصحية في شـمول جميع ا
جـانب الـكرخ). في غـضون ذلك شـكلت
دائـرة العيادات الطبية الشعبية جلان
لـلـقيـام بـاجلرد الـسـنوي لـلـمؤسـسات
الـتابـعة لهـا وفق آليـة معـينة وشـاملة
ال العام ومنع بـهدف السيطـرة على ا
ـمتـلكـات .وذكر هـدره واحلـفاظ عـلى ا
مــديـر عـام الـدائـرة حـازم عـبـد الـرزاق
اجلــمــيـلي في بــيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس انه ( تــشــكــيل جلــان لــلــقــيـام
بـــأعـــمـــال اجلــرد الـــســـنـــوي وأخــرى
لـتوحيد ومطابقة اجلرودات وفق آلية
ــمـتــلــكـات مــعــيــنـة وشــامــلـة جلــرد ا
واألمــوال في مـركــز الـدائــرة ومـخـازن
األدويـة ومديريـات العيـادات الشعـبية
فـي احملافظات والعيادات االستشارية

والــتــأمــ الـصــحي وجلــان الـطــبــيـة
لـفـحـص الـسـيـاقـة والـتـعـيـ وحـيازة
ـطـبـعة) ,مـبـيـنـا ان وحـمـل الـسالح وا
(الــــهـــدف من اجلـــرد الـــســـنـــوي هـــو
ــال الـعـام واكـتـشـاف لــلـحـفـاظ عـلى ا
الــفـقـدان والــتـلف والـتــأكـد من صـحـة
الـــبــيــانــات في الــســجالت اخملــزنــيــة
واكـتشـاف األصناف الـراكدة واألخرى
بـطـيـئـة احلـركـة إضـافـة إلى اخـتـصار
الــــثــــغــــرات في أســــلــــوب الــــرقــــابـــة

اخملزنية). 
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واسـتـقبـلت مديـريـة العـيادات الـطبـية
الــشـعــبـيـة في مــحـافــظـة ديـالى خالل
ـاضي اكـثر من شـهـر تـشـرين الـثـانـيـا
الف و618 مراجعا خملتلف اخلدمات
ـقدمة في عياداتـها . وتابع اجلميلي ا
أن (الــعــيــادات الــشــعــبـيــة في ديــالى
اسـتـقـبلـت نحـو الـف و618 مـراجـعا
اضي انقسمت خـالل تشرين الثانـي ا
ــــزمـــنـــة ب الف و 746 لـألمـــراض ا
و872 لـألمراض الـعامـة في عـياداتـها

الـــســـادس والــذي عـــقــد حتت شـــعــار
بــالــبـحـث الـعــلــمي الـرصــ والــعـمل
تميز اجلاد نرتقي بالواقع الصحي. ا
فـيما عقد مدير عام دائرة صحة بغداد
الــــكـــرخ جـــاسب لـــطـــيف احلـــجـــامي
ـكـلـفة بـتـأهيل اجـتـمـاعا مع الـلـجـنة ا
وصــيـانــة و حتـســ اداء مـسـتــشـفى
الـيرمـوك التـعلـيمي. وقـال بيـان تلـقته
(الـزمان) امـس (االجتمـاع ناقـش خطة
سـتـشـفى من الداخل تـأهـيل ردهـات ا
و اخلــــارج و كـــذلك اخــــر االعـــمـــال و
االجنـــازات و نــســبــة تــطــبــيق خــطــة
قـصـيـرة االمـد). وعـلى صـعـيـد مـتصل
تـــفــقــد احلــجــامي اروقــة و اقــســام و
ـشمـولة بـاخلطة سـتشـفى ا وحـدات ا
و اطـــلـع عـــلى ســـيـــر الــعـــمـل وابــدى
تـوجيـهاته ومـالحظـاته بشـأن االلتزام
بــالـسـقـف الـزمـني لــتـنـفــيـذ اخلـطـة و
ـا ينـعكس اجنـازهـا بالـشكل االمـثل 
ــقـــدمــة لــلـــمــرضى عـــلى اخلـــدمــات ا
ــراجــعــ و احلــصـول عــلى رضى وا
ــريض. واضــاف احلـجــامي انه (من ا
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والـــتي يـــبــلغ عـــددهــا 7 عـــيــادات في
احملـافظة) ,وأشار إلى (وجود 5 جلان
طــبــيـة لــفـحص الــسـيــاقـة والــتـعــيـ

وزارات الهدم 

ســيــــــادة الــرئــيس ان كــنت حــقــا تــريــد بــنــاء واصـــــالح الــبــلـد
ـعـاجلات ـتعـاقـبـة عـلـيك بـا والـنـهـوض به من ركـام احلـكـومـــــات ا
واحللـول اجلذرية ال الـترقيـعـــــيـة وسنأشـر لسيـادتكــــــم في هذا
قال بعـــض مـنها الن يكـون اصالح وبـــــناء حقـيقي ومت دون ا
هــــــــــدم واالهم من ذلـك عــدم اســـتـــخـــــــــــدام مـــايـــهــدم فـي مــا
ــثل االنــكــلــيــزي (اذا اردت ان ســـــــــــيــتـم بــنــاؤه  كــمــا يــقـــول ا
تهـــــــــدم حمام لتتـــــــخلص من رائحته الكريهة فال تبني حماما

. ( جديدا بنــــفس طابوق احلمام القد
ــســلـــحــة اصـــــــــــبـــحت رائــحـــتــهـــا تــزكــــم االنــوف االحـــزاب ا
وسسـاتها ومـواطنيهـا وهي اليوم وتسـلطت على مـقدرات الدولـة 
وزارات فاعلـة ومؤثــــــــرة اكثـر من اي وزارة امنية وخـدمية حتى
حـلت مــحل الـعــشـائــر واخملـاتـيــر والـوجــهـاء هــدم هـذه الـوزارات
ـلـيـشاويـة من ضـرورات الـبـناء االمـني واالجـتـمـاعي وتعـزيـز ثـقة ا
ــواطن بــاحلــكــومــة والــقــانــون وفــرض احــتــرام الــدولــة داخــلــيـا ا

وخارجيا .
ــولــدات يــاســيــادة الــرئـيـس الـتـي تـمــنح الــوزارة االخـرى وزارة ا
ــــــــواطن خـدمـة جتـــــــهـيــز الـكـهـربـاء عـلـى مـدار الـيـوم مـقـابل ا
ـولدات تـعـطيل وزارة الـكـهـرباء الـعـاجزة بـسـبب حتـكم اصحـاب ا
" وهـذا بــقـطع تــيـار الــكــهـربــاء الـوطــنـــــيــة بـاتــفـاق بــ الـوزارتــ
ـواطــنــ ويـتــجـلى ذلـك في قـطع ـوضــوع مـشــخص من اغــلب ا ا
الـكـهـربـاء الـوطـنــــيـة لـلـفتـرة من 25 الى 1 من كل شـهـر كـوسـيـلة
ـولـدة في هــذه الـفـتـرة (وهـو ـواطن في دفـع اجـور ا ضــغط عـلى ا

منون). ا
هل تعلـــــــــم سيادة الرئيس ان الســــيطرات التي امرت بازالتها
تـمت ولكن الـهدف من ازالـتـــــهـا وهو انـسيـابية الـسيـر لم يتـحقق
بسبب ابـقاء مطـبات تلك السـيطرات ولم تـتم ازالتهـا من قبل امانة

بغداد .
واد وارد الـبـشريـة وا ـلك اغـلب ا سـيادة الـرئـيس هل تعـلم انـنا 
ـكـنـها ان نـتـجـات  االولـية لـلـصـنـاعـة ولـدينـا مـعـامل لـكـثـيـر من ا
حتقق االكـتفاء الذاتـي اذا ماتوفر لـها الدعـم واحلماية مـن مافيات
ـسنوديـن باحزاب الـسلطة الفسـاد وجتار سمـاسرة دول اجلوار ا

ذيول ايران وتركيا والسعودية .
هل تـعلم سـيـادتكم ان صـنـاعة واحـدة في الـعراق حـقـقت االكتـفاء
الذاتي وهي وصـناعـة السـمنت منـذ اكثـر من ثالث سنـوات موفرة
هدر ملياري دوالر للبلد حيث كان العراق يستورد سنويا مايعادل

700 مليون دينار .
تخيل جـنابكم ان باقي الـصناعات الـبالغ عددها 34 صناعـة تنتج
300  مـنـتج لو حـقـقت االكتـفـاء الذاتي كم سـتـوفر لـلـبلـد من عـمله
وتـشـغـيل ايـادي عـامـله واالبـتــــعـاد عن االعـتـمـاد عن دخـل الـدولة

الريعي. 
ـوبـايل الـذي بـ يـديك وشـاشـة البـالزمة سـيـادة الـرئـيس جـهـاز ا
التي امامك واغلب السيارات التي تملء شوارع البلد هي نتاجات
التعـليم جليل من الـكوري صبت عـليهم امـوال دولتهم من قروض

ومنح قبل خمسة عقود 
عليك بـالتـعـــــــــليم  ,فانه لـبنـة البـناء االساسـية لـلمـستـقبل واعلم
ـســــــــتـوى االول في زمن الـبــــــعـث الذي مـازلتم انه كـان على ا
تـتخـوفــــــون من عــــــودته لـيس لـقوته ولـكن لـعجـز احـزاب مابـعد
2003 عن تقـــد ماقــــدمه من خدمـات بغض النظر عن احلروب

العبثية 
اتمنـى ان تصلك الـرسالة سـيادة الرئـيس وتكون
سـئولية وهذه امـنية كل عراقي ولكن على قدر ا
ـــســـتــعـــان عــلى لالسـف النــتـــوقــعـــهـــا والــله ا

االمنيات والتوقعات
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مع اقـتـراب نـهـايـة الـعـام احلـالي بـدأ
العد التنازلي الستـقبال العام اجلديد
وسط اجــواء مـن الــفـــرح والــبـــهــجــة
وتبـادل التـهاني واالمـنيـات السـعيدة
والسيما ان اغلب بـلدان العالم يحيي
هـذه االحـتـفـاالت بـحــثـا عن مـنـاسـبـة
تــــبــــعـث األمل في الـــــنــــفــــوس وسط
األزمات والصراعـات السيـاسية التي
ال تنتهي ومن بـ تلك الدول العراق
اذ يسـتبـشر اهـله بقـدوم سنـة جديدة
خالية من الـصراعات وتقـاسم النفوذ
وكـذلك احلـروب الـتي راح ضـحـيـتـهـا
الكثيـر من االبرياء ودمار مـدن كاملة.
وتــشــهــد مــكــاتب احلــجــز واالصــدار
الـتــابــعـة لــشـركــة اخلــطـوط اجلــويـة
الــعـــراقــيـــة اقــبـــاال واســعـــا من قــبل
واطن لـقطع تذاكر الـسفر خملتلف ا
يالد ناسبـة اعياد ا وجهات الشـركة 

يالدية. ورأس السنة ا
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وقال مـواطــــنـون فـــــــــي احاديــــــث
لـ (الـــزمـــان) انه (مع اقـــتـــراب الـــعـــد
التـنـازلي النتـهـاء عام 2018 وبـداية
سنة جديدة نـعلق امنياتـنا بأن يكون
هــذا الـــعـــام خـــالــيـــا من الـــتـــصــارع
السـيـاسي واحلروب لـنـنعم بـالـعيش
الــــكـــر واحلــــريــــة واالمـن واالمـــان
لعـراقـنـا الـذي عـانى طـوال الـسـنوات
اضية من دمـار احلروب) واضافوا ا
ان (لـيــلــة رأس الــســنـة تــمــثل حــدثـا
إستثنائيا يترقـبه ويستعد الكثير من
ـــمـــارســة الـــعــادات الــشـــعـــوب فــيه 
والتـقـالـيد الـتي ال تـخـلو من الـغـرابة
ـــوروثــات والـــطــرافـــة وذلك تـــبـــعـــاً 
ة تـبعث علـى التفاؤل ومعتـقدات قد
بالـسـنـة اجلـديـدة ليـعم فـيـهـا اخلـير
واحلظ) الفــــــتــــــ الى ان (اجلــــــامع
شترك بـ سائر الشـعوب والبلدان ا
رغم إختالف التوقيت هـو عندما تدق
الساعة مـعلنة مـنتصف اللـيل يحتفل
النـاس كال عـلى طـريقـته بـتـوديع عام
مضى وإستقبال عام آتٍ وسط أجواء
من الفـرح والـبهـجـة وتـبادل الـتـهاني
واألمــنــيـــات الــســعــيـــدة) آمــلــ من
ـــواطــنــ (احلــكـــومــة الـــشــعـــور بــا
ـســؤولـيـة وبـأحـوالــهم وأن تـطــبق 
قــول كــلــكم راعٍ وكـــلــكم مــســؤول عن
رعيته من خالل مكافحة جادة للفساد
ــثــلــون الــوجه والــفــاســدين الــذين 

اآلخر لداعش).
واشـاروا الى ان (الـعـام 2018 شـهد
الـكــثــيـر مـن االحـداث ابــرزهــا انـدالع
االحـتـجـاجـات فـي بـعض احملـافـظـات

إذا مـا قــورنت بــهـا رغم كـل مـظــاهـر
الـبــهــجــة والـبــذخ كــمــا وان من أقـدم
الـتـقـالــيـد الـتي ظـهــرت مع االحـتـفـال
بــعـيــد رأس الــســنــة لـدى الــفــراعــنـة
صــنــاعــة الـكــعـك والــفـطــائــر والــتي
انتـقـلت بدورهـا من عـيد رأس الـسـنة

لتالزم مختلف األعياد. 
وكـانت الـفــطـائـر مع بـدايــة ظـهـورهـا
في األعياد تـزين بالنـقوش والطالسم
والتعاويذ الدينية وان طريقة احتفال
ـصـريـ به كـانـت تـبـدأ بـخـروجـهم ا
ـتـنـزهـات واحلـقول إلى احلـدائق وا
يـســتــمـتــعـون بــالــورود والـريــاحـ

تـاركـ وراءهم مــتـاعب حــيـاة الـعـام
وهــمـــومه في أيـــام الــســـنــة واأليــام
ــنــســيــة من الــعــام ومن اخلــمــسـة ا
احليـاة. وتسـتمـر احتـفاالتهـم بالـعيد
خالل تــــلك األيــــام اخلـــمــــســــة الـــتي
أســــقــــطــــوهــــا من الــــتــــاريـخ خـــارج

بيوتهم). 
يـذكـر ان مــدن الـعــالم تـخــتـلف فــيـهـا
عـادات اإلحـتـفـال بـ مـديـنـة وأخـرى
ولكـنـهـا تـتـفق في صـيـغـة واحدة هي
اإلحتفال عبر عـروض األلعاب النارية
وتشـتـهـر مـديـنة سـيـدني االسـتـرالـية
بأنها أول مدينة كـبرى تستقبل العام
اجلـديـد وتـنـتـقل أخــبـار احـتـفـاالتـهـا
وصــور ألــعــابــهــا الــنــاريــة إلى مــدن
العـالم األخـرى التي تـكـون على وشك
االحـتــفــال هي األخــرى بــنـهــايــة عـام

وحلول عام جديد.
W¹—U½ »UF «

ويـطــلق عـلى هــذه الـلــيـلــة في بـعض
البلدان خـصوصًا في أوربـا الوسطى

اسم ليلة القديس سلفستر.
يـــذكــر أنّ الـــكـــنـــيـــســة الـــرومـــانـــيــة
الـكــاثـولـيــكـيــة تـعــد االول من كـانـون
الـثـاني  يـوم عـيـد وذكـرى مـخـصـصة
إلى مر العذراء وهو يوم مقدس في
مـــعـــظم الــــبـــلـــدان ذات الـــغـــالـــبـــيـــة
ـا يـتــطـلب مـن جـمـيع ـسـيــحـيــة  ا
الكاثـوليك حـضور الـصلـوات الديـنية

في ذلك اليوم. 
وقبيل منتصف الـليل يتزاحم الناس
في الــشـوارع لإلســتــمـتــاع بــعـروض
ـفرقـعـات الـنـارية األلعـاب الـنـاريـة وا
كن رؤية األلعاب النارية اخلفيفة و

في أي شرفة. 
ويـحـتــفل في الـيـوم األول مـن الـسـنـة
اجلـديـدة في مــنـتـصف الــلـيل بـشـرب
عـصــيــر الـتــفـاح غــالــبـا مــا تــسـتــمـر
االحــتــفــاالت مـع األســرة واألصــدقــاء

حتى الفجر..
وفي العراق وخاصة الـعاصمة بغداد

ـنـاسـبة ـسـيـحـيـة بـا حتـتـفل االسـر ا
عبر إقامة فعاليات ترفيهية عدة منها
ـــيـالد الى جــــانب نــــصب شــــجــــرة ا
ـتنـوعة نشـرات الـزينـة والفـعـاليـات ا
االخرى وحترص االمـانة على تـهيئة
جــمــيع الــفـــرص لألســر الــبــغــداديــة
ـنـاســبـة والـتـمـتع لالحـتـفـال بــهـذه ا
ـرافق التـرفـيهـية واأللـعاب في ظل با
االســـتــقـــرار األمـــني الـــذي تـــعــيـــشه
الــعــاصــمــة بــفــضل جــهــود الــقــوات
األمـنـيــة وانـتـصــاراتـهـا الــبـاهـرة في
الـقــضـاء عــلى الـزمــر اإلرهـابــيـة وان
ــســيح عــلـيه اعـيــاد مــيالد الــســيـد ا
الــــسالم يــــعــــد ثـــــاني أهم األعــــيــــاد
سـيـحيـة بـعد عـيـد القـيامـة ويُـمثل ا
ـسـيح وذلك اسـتذكـار مـيالد يـسـوع ا
بدءً من لـيـلة 24  كانـون األول ونـهار

25 الشهر ذاته من كل عام . 
ــيالد في دول الــعـالم وتـرافق عــيــد ا
إحـتــفـاالت ديــنـيــة وصـلــوات خـاصـة
للـمـنـاسبـة واجـتمـاعـات عـائلـيـة ب
سيحـية خاصة أبرزها وضع االسر ا
ـــيـالد وتـــبـــادل الـــهـــدايـــا شـــجـــرة ا
واستـقـبـال بـابا نـويل وتـنـاول عـشاء
يالد علمًا أن أعـدادًا كبيرة من غير ا
ـسـيـحــيـ حتـتـفل بـالــعـيـد أيـضًـا ا
ــنـاســبـة  عـطــلـة رســمـيـة في وتـعـد ا

أغلب دول الـعالم وفـي الوطن الـعربي
تعـد عطـلة في سـوريـا ولبـنان ومـصر
واألردن وفلسط وألبناء الطائفة في

العراق. 
ـــيـالد من أكــــثـــر كـــذلـك فـــان عــــيــــد ا
نـاسـبـات التـي ينـفق عـلـيهـا الـبـشر ا
ـنـاسـبـة أغان مـاالً كـمـا تـوجـد لـهـذه ا
ومـــوســـيــــقى وأفالم ومــــســـرحـــيـــات

تتناولها بأبعادها اخملتلفة.
ــنـازل ــنــاسـبــة تــزيـ ا كـمــا يــتم بـا
والــكــنــائس والــشــوارع الــرئــيــســيــة
والـــســاحـــات واألمـــاكـن الــعـــامـــة في
ـناطق الـتي حتـتـفل بـالـعـيـد بـزيـنة ا
خــاصــة بـه يــعــد الــلـــونــان األخــضــر
واألحمر همـا التقلـيديان لإلشارة إلى
ـيالد وتـطـعم أيـضًـا بشيء من عيـد ا
الــلــونـ الــذهــبـي أو الـفــضـي يــرمـز
الــلـــون األخــضـــر لـــلــحـــيــاة األبـــديــة
خـصـوصًــا مع اسـتــخـدامه لـألشـجـار
دائمة اخلـضرة الـتي ال تفقـد أوراقها
في ح يرمز األحمر ليسوع نفسه. 
ـيالد يـذكــر ان تــاريخ نــشــوء زيــنــة ا
طويل لـلـغـايـة ويرقى لـلـقـرن اخلامس

عشر حيث انتشرت.
نازل وفي لندن حتـديدًا عـادة تزيـ ا
ـخــتـلف وسـائل الـزيـنـة والـكـنـائس 
ــيالد شـجــرة الـعــيـد وتـشــمل زيـنــة ا

صـــدر بـــحق مـــديــرة الـــتـــســـجــيل
الـــعـــقـــاري الــســـابـــقــة فـي كــربالء
(ح.م.ج) وأكتسب الدرجة القطعية
مــبـيـنــاً أن احلـكـم تـضـمـن احلـجـز
ـــنــقــولـــة وغــيــر عــلى أمـــوالــهــا ا

نقولة). ا
تزوير عقارات

واشـــــــار الى أن (احلــــــــكم صـــــــدر
ـدانـة عـمــداً مـا يـخـالف الرتـكــاب ا
واجباتها الـوظيفية لقـضية تتعلق
بـتـزويـر أحـد الـعقـارات في كـربالء
لــغـــرض مــنــفــعــة أشــخــاص عــلى

حساب الدولة).

وأكـد أن (حـكمـ غـيـابـيـ آخرين
ـــدانــــتـــ (أ.م.ب) صــــدرا بـــحـق ا
و(ن.م.ر) وهما موظـفتان في دائرة
التـسجيل الـعقـاري بكـركوك ومدة
حـكم كل مـنهـمـا احلـبس مـدة سـنة
ادة  331من واحـدة وفق أحـكـام ا
قــانــون الـــعــقــوبــات الــعــراقي رقم

عدّل). (111 لسنة  1969ا
ولفت الغزي الى أن (احلكم تضمن
ــشـتـكـيـة إعـطــاء احلق لـلـجـهـات ا
(مـديــريـة بـلـديـة كــركـوك ومـديـريـة
الــتـســجـيل الــعـقــاري الـثـانــيـة في
راجعة احملاكم للمطالبة كركوك) 
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ـفــتش الـعــام لـوزارة الــعـدل قــال ا
كـر الغـزّي أن احملـاكم اخملـتـصة
بـقضـايـا الـنزاهـة وغـسـيل األموال
ـة اإلقـتــصـاديـة ومـحـكـمـة واجلـر
جــنح كــركـوك اخملــتـصــة بــالـنــظـر
بقـضايـا النـزاهة أصـدرت أحكـاماً
بـحــبس ثالث مـوظــفـات في دوائـر
الــتـــســـجــيـل الــعـــقـــاري بـــكــربالء

وكركوك.
وأضــاف الــغــزي في بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان) امس أن (حــكـمـاً غـيـابـيـاً
دة ثالث سنوات باحلبس الشديد 

 UHþu  ÀöŁ o×Ð f³(« ∫‰bF « g²H

„u d Ë ¡öÐd  Í—UIŽ w

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وزعـت دائـرة صـحــة بـغـداد الــرصـافـة
مــعـيــنـات طـبــيـة بـ جــرحى الـقـوات
ـــهم بــدرع االبــطــال االمـــنــيــة وتــكــر
تــثـمـيــنـا لـتـضــحـيـاتـهـم في مـواجـهـة
االرهــاب فــيـمــا اعـلــنت دائـرة صــحـة
بــغــداد الــكــرخ عن ســعـيــهــا لــتــأهـيل
وتـطويـر مسـتشفى الـيرمـوك التـعلمي
بهدف تقد افضل اخلدمات الصحية

 . للمواطن
‰UDÐô« ŸË—œ

وقــال بــيـان لــدائـرة الــرصـافــة تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (مديـرها الـعام عـبد
الـغني سعدون الساعدي كرم عددا من
جـــرحى الـــقــوات االمـــنــيـــة واحلــشــد
الـشعـبي بدرع االبطـال خالل فعـاليات
ــؤتـمـر الــعـلـمي الـســنـوي الـسـادس ا
لـلدائرة) ,مـؤكدا ان (الـدائرة مـستـعدة
السـتقـبال اي جريح ومـعاجلـته بشكل
مــجـاني تــثـمـيــنـا لـلــتـضـحــيـات الـتي
قـدمـوهـا في مـواجهـة خـطـر االرهاب).
ونــظـمت الــدائـرة مـؤتــمـرهـا الــعـلـمي
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بالتـعويض وإصدار مـذكرة قبض
وحتري بـحقـهمـا). من جهـة اخرى
أجـــرى الـــســـيـــد رئـــيـس مـــجـــلس
الـــقــضــاء االعـــلى الــقـــاضي فــائق
ـــاضي زيـــدان صـــبـــاح الـــســـبت ا
ـعهـد الـقضـائي وتفـقد زيارة إلى ا
ــراحـل االخــيــرة العــمــال تــرمــيم ا
ركز عهد. وذكر بيان صادر عن ا ا
االعـالمي لـــلــمـــجـــلس ان (زيـــدانــا
وخـالل زيـــارته لـــلـــمـــعـــهـــد أبـــدى
التوجيهات الـتي من شانها إظهار
عـهد بالشـكل الذي ينسجم بناية ا

عهد القضائي). مع تاريخ ا عهد رئيس مجلس القضاء االعلى في موقع ا

والسيمـا بالـبصرة الـتي شهـدت حرقا
ـبــاني احلــكـومــيـة ـقــار االحــزاب وا
نتـيـجـة تـرد االوضاع اخلـدمـيـة طوال
ــــاضــــيــــة وبــــرغم من الــــســــنــــوات ا
سـتمرة اال ان احلـكومات طالـبات ا ا
لم تــكن جــادة في حتــقــيق تــطــلــعـات
اهالي احملـافـظـة من خالل تـوفـيـر ماء
صالح للشرب فضال عن ان العام ذاته
شـهــد اجـراء االنــتـخــابـات الــنـيــابـيـة
ا والتي شـابتـها اتـهامـات التـزوير 
ان تـسـبب ذلك بـتـأخـيـر انـعـقـاد الـبـر
لـتــســمــيــة احلـكــومــة بــاالضــافـة الى
شـاهـيـر وتصـفـيـتهم اغتـيـال بـعض ا

جسديا).
كن مؤكـدين ان (االمـنـيات كـثـيـرة ال 
حتـقـيـقــهـا بـسـهــولـة اال بـإرادة قـويـة
والسيـما عـند دخـول عام جـديد نـعلق
االمـال واالمـنــيـات بــتـحـقــيق الـوعـود
احلكـومـية لـتـحسـ الـوضع اخلدمي
للـمـناطـق التي تـعـاني اهـماال بـالـبنى
شاريع التحتية نتـيجة سرقة اموال ا
من قـــبـل الـــفـــاســـدين والــــذين يـــجب
هم لـلعدالـة الن هذا االمر اصبح تقد
ضرورة ملحة فضال عن اعادة تشغيل
ـتـوقـفـة مـنـذ عام ـصـانع ا عـامل وا ا
2003 الستقطاب العاطل عن العمل
وتــدويــر حـــركــة الـــســوق لــتـــنــشــيط

االقتصاد).
وطـــالـــبــــوا احلـــكـــومــــة بـ (تـــكـــريس
جهـودهـا في اعادة اعـمـار احملافـظات
كافة  لتعـود الى ما كانت عـليه سابقا
وخصوصا بـغداد التي فقـدت جمالها
ــدن يــتــغـنى بـعــد ان كــانت عــروس ا
الــعـــالم بـــهــا بـــســبـب تــهـــالك االزقــة
والــشــوارع الــرئــيــسـة) ,مـعـربـ عن
امــــلـــــهـم بـــــأن (يـــــعم االمـن واالمــــان
وحتـــقـــيق تــــطـــلـــعـــات الـــعـــراقـــيـــ
والـنـهــوض بـالــواقع مـقـارنــة بـالـدول
تـقـدمة اضـافـة الى اعادة الـطـمأنـية ا
لـلــمــكـونــات االخــرى لــتـرســيخ مــبـدأ
التعـايش السـلمي بـ االطياف داخل

الوطن الواحد).
وعـشـيـة رأس الـســنـة تـتـشـوق بـعض
االسـر لــلــتـعــرف عــلى تــاريخ وجـذور
يالد وكـيفـيـة إحتـفال شـعوب اعيـاد ا
ـناسـبة بـالغة العالـم اخملتلـفة بـهذه ا
األهـمــيـة حــيث يــرجع أول مـهــرجـان
عـرفه الـتـاريخ إحـتـفـاالً بـرأس الـسـنة
إلى مدينة بابل العـراقية حيث إحتفل
الــبـابــلــيــون بــعــيــد رأس الــسـنــة في
اإلعـتـدال الـربـيــعي أي  أواخـر شـهـر
آذار. وتبدأ اإلحتفـاالت مع بدء الربيع
ا يـجعل وتسـتمـر أحد عـشـر يومـاً 
إحتفاالت عـصرنا احلالي تـبدو باهتة

وهي رمــز لــقــدوم يـســوع إلى األرض
من ناحـية وهـو حـسب التـقـليـد يجب
أن تــكــون من نــوع شـــجــرة الــلــبالب
بحـيث تـرمـز ثمـارهـا احلـمراء إلى دم
يسـوع وإبـرها إلـى تاج الـشـوك الذي
ارتـداه خالل مـحـاكـمـته وصـلـبه وفق

العـــهد اجلديد.
وانــتـــشـــرت بـــعــد مـــغـــارة الـــقــديس
فـرنــسـيس هــذا الـتــقـلـيــد في أوروبـا
ومنه إلى مـختلـف أنحاء الـعالم وهي
يالد إلى جانب الشجرة تمثل حدث ا
ــغــارة فــإنّ األجــراس والــسالسل وا
الـذهــبــيــة والـكــرات احلــمــراء ونـدف
الـــثــــلج وأكـــالــــيل أغـــصــــان دائـــمـــة
اخلـــضــرة والـــشـــمـــوع الــلـــولـــبـــيــة
الئكـة وحلـوى القـصب واجلوارب وا
احلمراء والنجوم رمز لنجم بيت حلم
ــيالد  تــعــد داخـلــة فـي إطــار زيـنــة ا
الـتـقـلــيـديـة ذلك يـشــمل أيـضًـا وجـوه
لــبـــابـــا نـــويل وغـــزالنه حـــيث درجت
الـتــــــقـالـيـد الـشـعـبـيـة عـلى اعـتـبـاره
قادمًـا على مـ عـربة جتـرها الـغزالن
أما األكالـيل األغصان دائـمة اخلضرة
ـنازل أو فـتوضـع عـادة عـلى أبـواب ا
ــســـيــحـــيــ الــنـــوافــذ إلظـــهـــار أن ا
يــؤمــــــــــنـــون بــأن يــســـوع هــو نــور

العالم. 
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كان رجل يعبر الشط سباحة ويـشد دشداشته مثل عمامة على رأسه
شـدود على بـطنه ويـجلس عـلى الشاطئ حتت ويربط نـعاله بـاحلزام ا
بـيت الـوالي الـعثـمـاني ويحـتـفظ بـنسـخـة من الـقرآن في حـائط الـسدة
ا اثـار الوالي الـذي سأله ويشـرع بالـتالوة بـصوت مـرتفع كل يـوم. 

اذا ال تعبر بالبلم? اذا التقرأ القرآن في جانب الكرخ و
عتكف على التالوة: فيجيبه التقي الورع ا

مــاريــد احتـــمل اوزار الــنــاس ونـــفــاقــهم وفـــســادهم في االرض ومــا
يتناقلونه عن الوالي والباب العالي.

فـصـادف ان خـلت والية بـغـداد من مـديـر كـمارك فـاخـتـار الـوالي هذا
االسالمي الورع فـعيـنه مديـر كمـارك باعتـبار ان الـرجل مثل اخـواننا
االسالمـيـ مـاضـايك سـلـطـة وهــو مـبـرأ مـثل روزخـون الـنـسـاء وابـو

الفايز ايام السيدة زينب . 
ولم تـمـر سـوى اشـهـر حتى ضـجت واليـة بـغـداد بـسـطوه عـلى امالك
وبـساتـ الدولـة والنـاس وتسـجيـلـها بـالطـابو بـاسمه مـثل اخوتـنا في

نطقة اخلضراء هذه االيام . ا
فـاسـتـدعاه الـوالي مـسـتغـربـاً كـيف  كل في اشـهر مـعـدودة فـأجابه

صاحبنا :
ال مـوالنا اني صـار سـنة اضـرب جف واكـلك من جـنت روزخون ومن
ــقـدســة وضـواحي الـســيـــــــدة زيــنب احـضــر نـفـسي جـنت في قم ا

خلدمة الفقراء وابناء السبيل .
ـناســـــــــــبة فـتح ابواب اخلـضراء لـلناس اســــــــــرد هـذه القـصة 
مع دلــــــــــيل سـياحي يـرشــــــــــدهم عن اصــــــــل وفـصل حـرامـية
قم والـســــيـدة زيـنـب ومـستـلـمـي االعـــــــــــــانـات من بـلـديـات الـكـفار
والـذين اقـسـمـوا بـالـقـران عـنـد جتـــــنـيـسهـم علـى الوالء

لصاحبات اجلاللة .
السؤال لزعيم التـيار الصدري عن موعد اصدار
قــانـون اسـتـعـادة امالك الـدولـة مـن مـغـتـصـبـيـهـا

لصوص قم.
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وحـــيـــازة وحـــمـل الـــسالح في ديـــالى
ثـالث مـــنـــــهـــا صــــبـــاحـــيـــة واثـــنـــان

مسائية). 


