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قال مكتوب بعد يوم من وفاته في 12 الشهر اجلاري). (ا
ـعــلــومـات عن عـن ست و ثـمــانــ سـنــة او اكــثـر او اقـل- لـتــضــارب ا
ـصـري  الــبـالغ الـثـراء مـيالده- مــات حـسـ سـالم رجـل االعـمـال ا
وصديق حـسني مـبارك و مـستشـاره وقُبِـبرَ في بـلد جنـسيـته الثـانية

اسپانيا.
ـوذج معـقول لـضرب مـقولـة غيـر صحـيحة" الـكفن بال حسـ سالم 
جـيـوب" لـتـكـون" لـلكـفن جـيـوب" نـعم تُـحـشى بـهـا االعـمـال فـتـعرض
ال من اين اتى و اين انفق. ومعها النوايا فيفصل اول ما يفصل با
ـصــري الـتي اثـمـرت ســالم عـيـنــة الـفـسـاد الــواضـحـة في اجملــتـمع ا
بـسرعـة في زمن الـطـيار الـسـابق و الـرئيس الـسـابق مـحمـد حـسني
الـسيـد مـبارك والـذي اراد لـعصـره ان يـبدأ بـتعـنـيف اشـقاء الـسادات
الذين اثـروا من سيـاسة االنـفتـاح فأذا سنـواته تخـلق من هم اذا قيس
بهم اشـقاء الـسادات لكـانوا فـقراء قيـاسا بـأموال جتمـعت عنـد احمد

عز و جمال مبارك وحس سالم.
زاوجة مات مـصدر الغـاز السرائيـل و سلطـان شرم الشـيخ وعمـدة ا

ال والقصر. ب ا
وتى فـمن مـحـاسـنه الـعجـيـبـة تـشيـيـد مـسـجد واذا ذكـرت مـحـاسن ا

بارك بأعتبار ان "مبارك" ال يقوى على مفارقة بيوت الله!.
ـبـكـرة الـفـقـر الـذي حتـول بـقـدرته عـلى الـتـحـايل عـلى من مـحـاسـنـه ا
النظام االشـتراكي الناصـري في اخذ عموالت مـالية و رشى تطورت

سريعا في عصر السادات و ازدهرت في زمان الرئيس الصديق.
داس حـس سـالم و مـثـله كـثيـرون في مـصـر و في كل بـلد تـقـترب
فـيه الــســيـاســة لــصـداقــة الــتـجــارة داســوا احالم الــفـقــراء وداسـوا
مـشــروعـات نـاصـر اوال ثم داسـوا عــلى نـاصـر نـفـسـه فـاالقـطـاعـيـات
ـلـكـيـة فـنـاصـر الـذي اغـلق خـلـيج اجلـمـهـوريـة ابـشـع من اقـطـاعـيـات ا
العقبـة لتبدأ حرب 67 لم يكن يعلم ان رجال سيـجيء بعده بسنوات
لـكه و ما تـلك خلـيج نعـمة لـوحده "وحـده ال شريك له اال شـريكـا 
ثل ثـالث خطيئـة بحق مصر ملك" هو حسـني مبارك الـرئيس الذي 

جلبها العسكر منذ انقالب 52.
ـدين صـار يـتـصـالـح بـعد ـوظف ا الـطـفل الـفـقـيـر حـسـ سـالم ثم ا
ـبـالغ طـائـلـة ضـمن تـسـويـات قـضـائـيـة لـغلـق مـلفـاته سـنـوات الـنـهب 
شروع متلئة بشكـاوى و اتهامات و ادانات بالكسب غير ا الضخمة ا

و االستحواذ على عقارات و تالعب وغسيل اموال.
ـصـريون عـاش حسـ سـالم متـخـمـا بأمـوال كـسبـهـا بال حق ومات ا

جوعى و في معارك ناصر و السادات و مبارك.
اغتنى حـس سالم من صفـقات مع الرئـيس و بيت الرئـيس و حاشية

صريون من صفقات الرئيس وولديه و حاشيته. الرئيس و افتقر ا
انتشرت ڤيالت حـس سالم بأموال الـناس التي سكنـت العشوائيات
فـصارت مـجـتمـعـات يغـلب عـليـهـا العـوز و االدمـان و صار لـلمـجـتمع
الـفقـير لـغته ومـوسيـقاه وطـموحـاته الهـجيـنة فـيمـا كان سـالم يتـسلح
ــسـاكن ـمــلـكــة االسـپــانـيــة في افـضل ا واوالده بــحـمــايـة الــرئـيـس وا

واكثرها شرعية و اترفها تأثيثا.
من الـغاز الى الـغـذاء الى الـسيـاحـة الى الطـيـران امتـدت ايـادي سالم
لـتـنهب بـشـكل مـدني دون الـتعـدي عـلى الـنـهب العـسـكـري فالـعـسـكر

صر ينهبون بشكل و حصص ومواقع اخرى.
ــضــحك في قــصــة حــســ ســالم انه شــكــا يــومــا من مــؤامـرة امـا ا
ــصـري االخــوان عــلــيه. حــســ سـالم و امــثــاله من رجــال الــنــهب ا
ـنا يجب ان يـفهـوا ان للكـفن جيوبه وغيـرهم من رجال النـهب في عا
وان التعويل على اخفاء القصص والسرية في النهب جنحت و تنجح

وت?. لكن اتراها تنجح بعد ا
ان كل طـفل مـصري جـاع و مـرض و تـعرى و خـاف وانـحـرفت حـياته

دين وذلك وفق عقد كتبه الله. هو دائن وحس سالم هو ا
ان كل لـقـمـة و ثـوب و نـعـال وشـرب و اكل و مـنـام
حازه سالم مـن حقوق الـناس هي دين يـطول فيه
وقـــوفه امـــام ربـه و من خـــلـــفه نـــار ذات لـــهب و

شرر.
ان كل شـبـيه و مـثـيل حلـسـ سـالم البـد يـوما

و"ان طالت سالمته" يكون مقبورا.
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ــجـمـوعـة من الــعـمـال وعـرضت عـلــيـهم الـقـيــام بـتـرمـيم مـا لـو جـئت 
اسـتحق الـترمـيم من بـيتك واتـفـقتم عـلى حتديـد األجـرة عنـد إكمـالهم
الـعمل ثم تركـتهم لـتنـفيـذ العـمل فجاؤوك وقـالوا أكـملـنا الـعمل وهات
تـفق عليـها فـدفعتـها بالـكمال والـتمام دون نـقص وال إبطاء اجرتـنا ا
تفق ثم ذهبتَ لتفـحص بنفسك ما اجنـزوه فلم جتدهم اكملـوا عملهم ا

عليه فهل تعتبر أخذهم لألجرة كاملة منك شطارة ام حقارة ?
الشك أنك لتعتبرها حقارة 

ـتالعـب وال شك في ان تـرفض الـتعـامل مع مـثل هذه اجملـمـوعة من ا
غير اجلدي في إجناز ما يُتفق معهم على اجنازه.

-2-
ـوجـودين في مــخـتـلف مـوسـسـات ـوظــفـ ا واآلن نــنـقل الـكالم إلى ا
الدولة واجهزتها الـرسمية جند أنَّ بعضـهم بلغ الغاية في قيامه باداء
ما انيط به من واجبات وظيفيّـة وحلّل راتبه دون ان يشاب بأية شائبة.
ـمــدوح الـذي البـد ان يــكـون مـحلَ تــقـديـرٍ وهـذا هـو األمــ اخملـلص ا

وتكر من رؤسائه جميعا 
ولكن السؤال االن :

وظف ? كم هي نسبة األمناء اخمللص في مجموع ا
وظف مشغولون بغيرما أُنيط ويؤسفنا القول انها نسبة ضئيلة النّ ا

بهم من مهام إلجنازها ..!!
فالهرب من الدوام ظاهرة شائعة 

أما الذرائع فكثيرة معروفة
واالنـشـغـال بـالـطـعـام وانـفـاق األوقـات الـطـويـلـة في تـنـاوله مع الـزمالء

مسألة اخرى كثيرة الوقوع .
ومـتابـعة مـواقع التـواصل االجتـمـاعي بشـكل متـواصل يكـاد ال ينـقطع

امر مالوف .
وهكذا 

ويقول قائلهم 
انهم يـريدون أنْ يـقتلـوا الوقت ومـا علمـوا انهم بـذلك يكبّـلون أنـفسهم

بأعظم التبعات 
والسؤال االن 

ما هي هذه التبعات التي يتحملونها نتيجة التقصير في اداء أعمالهم?
واجلواب 

انهم لم يستحقوا تقاضي األجر على تلك الساعات الطويلة التي مرت
بهـم دون إجنازِ ما كـانَ علـيهـم أنْ ينجـزوه وعلـيه فالبـد أنْ يتـصدقوا
ـواطــنـ اليــ من ا عـلى الــفــقـراء عن اصــحـاب تــلك األمــوال وهم ا

العراقي
ـرجــعـيــة الـديــنـيــة الـعــلـيــا  وحـ يــعـون مــدلـولــهـا هــذه هي فـتــوى ا

ويـسـتـوعبـون مـعـانيـهـا يُـدركـون انّ ما صـنـعـوه كان
حقارة وليست شطارة .

ومـا عـلـيـهم االّ ان يـلـومـوا انـفـسـهم وأنْ يـعودوا
ا تقصير إبعادا الى العمل بالشكل اجلاد ودو

ألنفسهم عن التبعات وااللتزامات الشديدة .
ولكنهم هل يقرأون ويرتدعون ?
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عالمـات حــدد خـبــراء الــبــصــريـات 10 
تشـير الى وجود مـشكالت بصـرية لدى
األطـــفــال مــؤكـــدين أن (فــحـص بــصــر
األطـفـال أصـبح ضـرورة مـلحـة في ظل
تزايدة حول نسب األرقام الصادمة وا
ـيا) ففي اإلعـاقة البـصريـة محـليـا وعا
دراســـة أجـــراهـــا قــــسم الـــبـــصـــريـــات
بجامعة القصيم وجد اخلبراء أن (أكثر
ـئة من الـطلبـة لديـهم إعاقة من 16 با
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بـصـريـة بـسـبب الـعـيـوب االنـكـسـاريـة
ـئـة فـقط منـهم يـسـتـخدم وحوالي 2 بـا
ـكن تـفـاديـهـا نـظـارات طـبـيـة والــتي 
ـبـكر واحلـد مـنـهـا من خالل الـفـحص ا
لـلـبـصـر وذلك لـلـتـدخل الـسـريع ومـنع
ــضـاعـفـات الـتي قـد حتـدث وتـفـضي ا
إلى إعـاقة بـصـرية غـير قـابـلة لـلعالج).
وقـالوا ان هـناك مـؤشـرات على مـشاكل
id بـصريـة تسـتـوجب الكـشف والعالج
وجــود حــول في الــعـيــنـ
ومـحـاولـة اجللـوس قـريـبا

لـلـسـبـورة أو الـتـلـيفـزيـون والـقـرب من
الـكــتـاب عــنـد الـقــراءة ونـسـيــان مـكـان
الــتــوقف بــالـقــراءة والــصــداع وإمــالـة
الرأس أثناء التركـيز وحك الع بشكل
مـتــكـرر وصــعـوبــة تـذكـر مــا  قـراءته
ـــشــاركـــة في األنـــشــطـــة الــتي وعــدم ا
حتـتـاج لـلـنـظـر الـقريـب وتدنـي درجاته

عتاد. درسة عن ا في ا
تخصصة وتشير شركة كسـبر سكاي ا

ـئة ـعلـومات أن 38 با في مـجال أمن ا
من أولـيــاء األمـور في مــنـطـقــة الـشـرق
األوسط وإفــريــقـــيــا ال يــســتـــطــيــعــون
الـــتـــحــــكم في أجـــهــــزة أطـــفـــالـــهم أو
احملــــتــــوى الــــذي يـــشــــاهــــدونه عــــلى
اإلنتـرنت وهو مـا قد يـعرضـهم لبعض
اخملاطـر وتشـمل هذه اخملـاطر االطالع
عـلى محـتـوى غيـر مـناسب أو الـوقوع
ضــحــيـة لــلــتــنــمــر عــبــر اإلنـتــرنت أو
مـشاركـة بـيانـات خـاصة مع
اآلخـرين بـدون قـصـد حـيث
يــــقــــوم أكــــثــــر مـن نــــصف
األطـــفــــال الـــذين تـــتـــراوح
أعــمــارهـم بــ الــســادســة
والــتـــاســعــة بــاســتــخــدام
اإلنــتــرنت بـــشــكل يــومي.
وفــيــمــا يــلي تــطــبــيــقــات
تـــســـاعـــد عـــلى مـــراقـــبــة
أجـهزة األطـفـال والتـحكم

فيها:
1- تطبيق : موبيكيب

تـطـبيـق الرقـابـة األبـوية
األكثر شـعبيـة بسبب ما
يـــــقـــــدمـه من مـــــيـــــزات
تـســاعــدك عــلى إنــشـاء
إنـتــرنت آمن لـعـائـلـتك
فـمن حسـاب مـوبيـكيب

كنك استخدام ما يصل إلى 30 واحد 
فلـتـر لـتـأمـ ما يـشـاهـده أطـفـالك على
اإلنــتـرنت وتــتـبع وإدارة الــوقت الـذي
يقضيه الطفل في استخدام تطبيق ما.

2- تطبيق: ابلوك 
ال يــعـتـبـر هــذا تـطـبــيق من تـطــبـيـقـات
كنـك استخدام الرقـابة األبوية ولـكن 
هـذا الـتـطـبـيق إلغالق أي تـطـبـيق عـلى
ـكـنه الـوصول هـاتف طـفـلك بحـيث ال 
ــــرور إلـــــيه إال عـــــنــــد إدخـــــال رمــــز ا

الصحيح.
3- تطبيق: اوفتا

يتيح التطبيق قفل الـتطبيقات الفردية
أو قـفل هـواتف أطفـالك بـالـكامل لـفـترة
زمنية محددة وهذا سيساعدك في قفل
تـــطــبـــيــقـــات الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
واأللــــعــــاب أثــــنــــاء أداء واجــــبــــاتــــهم

درسية. ا
4- تطبيق: كوستوديو

يـوفـر الـتـطـبـيق أدوات بـسـيـطـة إلدارة
وقت اســتــخــدام األطــفــال لــهــواتـفــهم
وكـــــــذلك فـلـتـرة احملـتـوى ومـراقـبـة أو
حـــــظــــر الــــتـــــطــــبــــيـــــــــــــقـــــات الــــتي
يزه يستـخدمونـها كما أن أفـضل ما 
هـو قـيامـه بإرسـال تـقاريـر تـلقـائـية عن
ـجرد أنـشـطـة األطفـال عـبر اإلنـتـرنت 

تثبيته.

…—UDý Â√ …—UIŠ

w bF « VD «Ë WM¹b*« Íd¹b0 WI¦ « œÒb& W×B «

 wÐdG « wKŽ vHA²  w  ’Uš ÕUMł ÕU²² ≈

سـتشفى صبري جـهاد رويض ان (ا
اســتــقــبل  10578 مــراجع  واجــرى
فــــحـص مــــخـــتــــبــــري خالل 29121
مبـينـا ان (العـيادة ـنصـرم) الشـهر ا
استقبلت نحو 7114 مراجع وشعبة
الطوار 3464 مراجع واجراء 325
عـملـيـة من ضـمـنـها 75 عمـلـيـة فوق
الـكبـرى كـما بـلغ عـدد الـراقدين 561
مـــــراجـع وكـــــان هـــــنــــاك  144والدة
الفتا طبيعية و 153 والدة قيصرية)
الى ان  (عـدد مـراجــعي االشـعـة بـلغ
نـحـو 1022 الف مـراجع والــسـونـار
288مـــــراجـــــعـــــا  فـــــضال عن   212

مراجعا  لشعبة االسنان). 
قـــــررت دائـــــرة من جـــــهـــــة اخـــــرى 
الــعـيـادات الــطـبــيـة الـشــعـبــيـة فـتح
جــنــاح خــاص في مــســتـشــفى عــلي
الــغـربـي الـعــام ضـمـن دائـرة صــحـة

ميسان . 
وقـال مــديـر عـام الـدائــرة حـازم عـبـد
الــرزاق اجلــمـيــلي فـي بـيــان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امس انه (اســـتـــنــاداً إلى
بـــيـــان الـــوزارة دائــرة الـــتـــخـــطــيط
ــوارد تـقــرر فــتح جــنـاح وتــنــمـيــة ا
ــسـتـشــفى ضـمن دائـرة خـاص في ا
صحة مـيسـان بعد إكـمال اإلجراءات
ـستـلـزمات الالزمـة وتوفـيـر جمـيع ا
مـؤكدا واألجـهـزة الـطبـيـة احلـديـثـة)
(اسـتـمـرار  الـدائـرة بـفـتح األجـنـحـة

اضية اكمال متطلبات افتتاح هذه ا
ـهــمـة في جـانب الـرصـافـة الـردهـة ا
لتخدم االطفال حديثي الوالدة فضال

عن الــــــردهــــــة االخـــــرى والــــــتي 
تـطــويـرهــا لألطـفـال دون اخلــامـسـة
ومـن خالل الــتــوســـعــة الــســـريــريــة
ـالكات الـطبـية والـصحـية وتوفـير ا

دربة).  ا
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واطلع فـريق طبي عـلى االحتـياجات
سن في الصليخ .  الصحية لدار ا
واكــد الـبــيـان انـه (بـتــوجـيــهـات من
السـاعدي وبـأشراف من مـدير قـطاع
اطــلع فـريـق طـبي خالل االعــظـمــيـة 
سـنـ على احـتيـاجات زيارة لـدار ا
الشـريحـة وكذلك إجـراء الفـحوصات
الــطــبــيــة واخملــتــبــريــة واخلــدمــات
الــطــبــيـة األخــرى الــتي يــحـتــاجــهـا
ـــتــابــعــة الــنــزالء) مـــشــدداً عــلى (ا
الـيـومـيـة لـلـحـالـة الـصـحـيـة لـلـنـزالء
بـاإلضــافـة إلى االطالع عـلـى نـوعـيـة
الــطـــعـــام وعـــلى كـــمــيـــة ونـــوعـــيــة
ـــقــدمــة لــهم فــضالً عن الــوجــبــات ا
ـزمـنة تـزويدهـم باألدويـة الالزمـة وا
ـشورة الصحـية والنـفسية وتقد ا
مـن قــبل مــســـؤولــة صــحـــة الــنــفس
سجل االجتماعـية). في غضون ذلك 
ـدائن اكـثر من 10 االف مـستـشـفى ا
مـــــراجـع واجـــــراء 29 الف فــــــحص
ـستشفى مختبـري. واوضح  مدير ا
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جددت وزارة الـصحة والـبيـئة الـثقة
ـديــري مـديـنـة الــطب ودائـرة الـطب
الـعــدلي اسـتــنـادا الى قــرار مـجـلس

الوزراء رقم 224 للعام اجلاري. 
وجــــاء في االمـــر الــــوزاري الـــصـــاد
بـــتـــوقـــيع الـــوزيـــر عالء الـــعـــلـــوان
(اسـتـنـاداً الى قـرار مـجـلس الـوزراء
ـأخــوذ في رقم 224 لــســنـة  2019ا
ـنعـقدة في 25 اجللـسة االعـتيـادية ا
ـبلغ إلينـا بكتاب اضي وا حزيران ا
األمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
تـــــــقـرر تعـي حـسن محـمد عـباس
مـــديـــراً عـــامـــاً لـــــــــدائـــرة مـــديـــنــة
الــــــــــطب و زيد عـلي عـبـاس مـديراً

عاماً لدائرة الطب العدلي). 
‰UHÞ« qKý

سجل مـركـز الغـدير من جهـة اخـرى 
للـتأهـيل التـابع لدائـرة صحـة بغداد
الــرصـــافــة 97 حــالـــة شــلـل دمــاغي
جــديــدة بـ االطــفــال خالل الــشــهـر
فيمـا افتتـحت الدائرة ردهة اضي  ا
تنفـسية خـاصة بحـديثي الوالدة في
في وقت مـستـشـفى فاطـمـة الـزهراء 
اعــلــنـت دائــرة الــعــيــادات الــطــبــيـة
الـشـعـبـيـة عن افـتـتـاح جـنـاح خاص
يسان. في مستشـفى علي الغـربي 
وقال مدير مركز الـغدير حيدر ضياء
الـشـديـدي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ــــركـــز ســـجل 97 حـــالـــة امس ان (ا

جديـدة من الـشـلل الدمـاغي لألطـفال
تـــوزعـت مـــابـــ الـــشـــلل الـــربـــاعي
لـألطــراف الـــعــلــيـــا والــســـفــلى وان
30حالـة هم من األطفـال الذكور و67
وأوضح الـشـديدي حالـة من اإلنـاث)
ــركــز شــهــدت زيــادة واضــحـة ان (ا
بـــحــاالت مــرضـى الــشــلـل الــدمــاغي
ـاضي لألطـفــال خالل شـهـر تــمـوز ا
مـبينا  ان مقارنةً بـاألشهر الـسابقة)
ـرضيـة  تلـقت العالج في (احلاالت ا
قــسم الـعالج لــطـبــيـعي حــيث تـبـذل
الكــــات الـــطـــبــــيـــة والـــصــــحـــيـــة ا
ــتــخــصــصـة بــالــعالج الــطــبــيـعي ا
جـهـودا اسـتـثـنـائـية كـبـيـرة من اجل
ـكـنه حتــقـيق أعـلـى نـسـبــة شـفــاء 
لـــلــمــرضـى احملــالــ مـن األطــفــال).
وافــتـتــحت الــدائـرة ردهــة الــعـنــايـة
ركزة اخلاصـة بحديثي الوالدة في ا
مـســتـشـفى فــاطـمـة الــزهـراء . ونـقل
الـبــيـان عن مــديـر عـام الــدائـرة عـبـد
الغني سعدون الـساعدي ان (افتتاح
الردهـة يـعد اجنـازا يـضاف لـلـدائرة
ولـوزارة الصـحـة كـونه سـيـسهم في
انـــــــقــــــــاذ األطـــــــفــــــــال حـــــــديــــــــثي
مـــشــيـــرا الى ان (الـــدائــرة الـــوالدة)
جـــهــزت الــردهــة بـــأحــدث االجــهــزة
الطبية احلديـثة واخلاصة في مجال
قال مدير العناية التنـفسية). بدوره 
ـستـشـفى عـبـاس عويـد احلـسـيني ا
ان (الــدائــرة عــمـلـت وخالل االشــهـر

ـستشـفيات احلـكومية اخلاصة في ا
في بـــغــداد واحملــافــظـــات في حــالــة
ــواطــنـ الــطــلب عـلــيــهـا مـن قـبل ا
الراغـب في معـاجلة مـرضاهم فـيها
طـلـوبة لـفـتح مثل وتـوفر الـشـروط ا
هــذه الـــردهـــات بـــغـــــــــــيـــة تـــقــد
اخلـــدمـــات الـــطــبـــيـــة والـــعـالجـــيــة
لــــلــــراقــــدين وتــــوفــــيــــر اخلــــدمـــات
ــتــمــيــزة لــلــمــرضى الــفــــــنــدقــيــة ا
والـنـهـوض بـالـواقع الـصـحي خـدمة

للصالح العام ). 
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وسـجل مــجـمع الـلـجــان الـطـبـيـة في
ـسـائي لـفـحص الـسـيـاقـة الـكـرخ / ا
والــتـعــيـ وحــيـازة وحــمل الـسالح
الـتـابـع لـلـدائـرة 3800 مـراجع خالل

اضي.  الشهر ا
ونقل البـيان عن اجلـميلي تـأكيده ان
(اجملمع استقبل 3800 مراجع خالل
شـهـر تـمـوز 2019 حـيث تــعـمل تـلك
اللجان ضـمن قانون دائـرة العيادات
الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986

عدل). ا
مـوضـحـا ان (دوام في الـلـجـان يـبـدأ
مـن الــرابــعــة عــصـــرا إلى الــثــامــنــة
ـراجــعـ وهـو مــسـاءا السـتــقـبــال ا
وقت الدوام الـرسـمي لهـا و تمـديد
وقت الدوام ساعـة واحدة الستـيعاب
.( راجع الزخم احلاصل في عدد ا

WLN∫ عالج عيون االطفال مهمة عائلية وطبية

الــوطـــني وتـــعـــالت الـــصـــلــوات
لتخترق جدار الصمت التاريخي
ليـعيد الـزمن مرة ثانـية ح كان
كان اجدادنا يـعيشـون هــــــــذا ا
و تــوثــيـق الــزيـــارة بــتـــوفــيــر
احلـمـايـة األمنـيـة لـلـــــــــزوار من
أبـنــاء اجلـيش الـعــراقي الـبـاسل
واسـتـقـبـال وكرم شـيـوخ عشـيرة
قـبـيـلــة اجلـبـور بـتــنــظـيم وجـبـة

غــــذاء كــــبـــــيــــرة جلـــــمــــيع زوار
الكنــيسـة ألقى فيــها رجل الدين
كـلمـة  معبـرا فيـها عن أهـمـــــــية
الـتــعـايش الـسـلــمي بـ أطـيـاف
الـــشــعب الـعــراقي وزرع أواصـر

احملبة والسالم .
كــمـــا كـــانت هــنـــاك دعـــــــــــــــوة
لــــوزارة الـــــثــــقـــــافــــة واالثــــار و
الـسـيــاحـة بـتــســـــــلــيط الـضـوء

واالهــــتـــــمــــام بـــــهــــــــــــذا اإلرث
الـتـاريـخي لـيـكـــــــــــون محــــــــل
إقــــبــــال الــــزوار من كل أنــــحــــاء

الــــــعالم .
حتــيــة لــقــواتـــنــا األمــنــيــة عــلى
حرصها عـلى توفير األمان لزوار

الكنيسة.
وحتيـة لـشـيـوخ عشـيـرة اجلـبور

على حسن الضيافة.
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يـرجع تـاريخ بنـاء هـذه الكـنيـسة
الى القرن االول للميالد.

ويــقـــول مـــؤرخــون ان الـــقــديس
مـاري احـد تالمـذة القـديس تـوما
الـــذي كــــان من تالمــــذة يـــســـوع
ـــســـيـح وكـــان من ابـــرز الـــذين ا
ـسـيـحـية قـامـوا بنـشـر الـديـانة ا

في بالد الرافدين خصوصا اقام
ـدائن في مــنـطــقـة طــيــسـفــون (ا
حـالـيا عـلى بـعد  35 كـلم جـنوب

بغداد) في القرن االول للميالد.
ويــفـيـد مـؤرخـون مــتـخـصـصـون
سـيحيـة ان مار ماري بـالديانـة ا
ـلك ارطبان حصل عـلى موافـقة ا
الـثـالث القـامة الـكـنـيـسـة بـعد ان
تـمــكن من شـفــاء شـقــيـقــته الـتي

ــرض عــضــال كــانت مـــصــابــة 
وتعيـــــــش في عزلـــــــــة في دير
قـني قـرب مــديـنـة الـعـزيـزيـة (90

كلم جنوب بغداد).
وتـــــــــولـى االب اخلـــــــــوري أوكن
وجــمع كــبــيــر مـن الــشــمــامــســة
ــؤمـــنــ من جــمـــيع كــنــائس وا
بغـداد تـنـظـيم زيارة الى كـنـيـسة
كــوخـي حــيـث عــزف الـــنـــشـــيــد
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مــبــيــنـــا ان (الــلــجــان تـــضم أطــبــاء
اختصاص وفاحصي بصر وإداري
ــطـلــوبـة إلصـدار الكـات ا وجـمــيع ا
التقرير الطبي من اجل تسهيل مهمة
ـــراجـــعـــ واجنـــاز مـــعــــامالتـــهم ا
مـكنة). وكانت الدائرة قد بالسرعة ا
جــــهــــزت عــــيـــاداتــــهــــا فـي بــــغـــداد
واحملــافـظــات بــحـصــة شــهـر أب من
ــزمـنــة والــعــامـة. أدويــة األمــراض ا
واشــار اجلـــمــيــلـي الى ان (الــدائــرة
بــاشـرت ومـن خالل قــسم الـصــيــدلـة
واخملــازن بـــتــوزيع أدويــة األمــراض
ــزمــنــة والــعــامــة عــلى عــيــاداتــهـا ا
الـطـبيـة الـشـعـبيـة واالسـتـشـارية في
بغداد واحملـافظات وهي حـصة شهر

أب).
واردف ان (الـــدائـــرة تـــوفـــر مـــعـــظم
األدوية ومنها األنسـول والديباك
والـــفـــنـــتــــولـــ والـــديـــجـــوكـــســـ
والكـابوتـ والـلوسـارتان ولـوفاسك
ـزمـنة وغيـرهـا من أدويـة األمراض ا

إضافة إلى األدوية العامة).
مــؤكـــدا (ســعي الـــدائــرة  ومن خالل
جلنـة شـــــــــراء األدوية وبـالـتنـسيق
مع الشـركة الـعـامة لـتسـويق األدوية
ـســتــلــزمــات الــطـبــيــة كــيــمــاديـا وا
لتوفير جميع أنواع االدوية والسيما
فقودة والباهظة  لعدم إرهاق التي ا

واطن).  كاهل ا ستشفى لالطالع على سير اخلدمات ÍbŽU∫ خالل جتواله داخل اقسام ا «
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