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واطن عبد الباسط فتاح ( حقا وقال ا
طبق من قبل انـنا نستغرب الصمت ا
ـــعــنـــيــة عن احلـــكــومـــة واجلــهـــات ا
مـايجـري من عمـليات تـهمـيش لبعض
االبـنية التراثـية التي حتول غالـبيتها
الى مـكان لتـجمع النفـايات واالنقاض
ـــســـؤولــ ) وعـــلى مـــراى من قـــبل ا
واضـاف ( و اجـريـنـا مـسحـا مـيـدانـيا
عن االمـــاكن الــتـــراثــيــة في مـــنــطــقــة
ــيــدان والــقـشــلــة جنــدهـا مــتــخــمـة ا
همه بـاالبنـية الـتراثـية والـتاريـخيـة ا
ولــكن غـالــبـيـتــهـا حتــولت الى امـاكن
خـربـة ومـرتـعـا لـلحـيـوانـات الـسـائـبة
وهـــنــا تـــؤكــد احلـــكــومـــة واجلــهــات
تـعمـد والتي ـسـؤوليـة تقـصيـرهـا ا ا
تـشـمل تـهـد وتـهـمـيش تـلـك االبـنـية

التراثية )

واطنرا ا
هي عـبـد احلـسن مـتقـاعـد يـقول ( ان
بــغـداد تـضم االف مــؤلـفـة من االمـاكن
ـنتـشرة عـلى صفـاف دجلة الـتراثـية ا
واخــرى عـلـى امـتــداد شـارع الــرشـيـد
يدان وجـميـعها وصـوال الى منـطقـة ا
ابـنـيـة مهـمه لـلغـايـة وتـذكرنـا بـتاريخ

بـــغـــداد الـــعـــمـــيق واالصـــيـل وبـــعــد
االحـــــتالل عــــام  2003 تـــــركت تـــــلك
ـــتـــجــاوزين االبـــنـــيــة وراح بـــعض ا
ـها وجـعل قـسمـا منـها ـعا يـتالعب 
سـكنـنا لـلعـوائل واالخرى حـولها الى
مـــحــال جتـــاريــة وبـــشــكل عـــشــوائي
مـااسـهم بتـشويه تـاريـخه وهنـا اؤكد
ان ضـعف الـدولة وتـهـميـش القـوان
واحــد من اهم اســبـاب انــدثـار
ــعـالم واالمــاكن الـتـاريــخـيـة ا
ــطـلـوب ــهـمـة فـي بـغـداد وا ا
وقـفه جـاده من قـبل احلـكـومة
واجلـــهــات الــســانــده واالهم
ـــواطـن الــكـــر فـي اعــادة ا
تــرتـيب امــاكـنــنـا الــتـراثــيـة
ن يحاول العبث والتصدي 
بــهــا والـوقـت حـان لــتــاخـذ
احلـكومة قرارتها الصارمة
ـــتــــجـــاوزيـن عـــلى ضــــد ا
االمـــاكن الــتـــراثــيــة

ـقـصـرين والــتـاريـخـيــة ومـحـاسـبــة ا
ــهم لـلــعـدالــة النـهــا مـخــالـفـة وتــقـد
قــانــونـيــة صــريـحــة يــعــاقب عـلــيــهـا
الـقانون تـاشد العـقوبات واوقت حان

ايــــضل لــــوســـائـل االعالم ان تــــثـــقف
ــواطــنـ من خالل وســائــلـهــا عـلى ا
كـــيـــفـــيــة احلـــفـــاظ عـــلى تـــاريـــخـــنــا
ـوطـنــة ابـتـسـام وفــلـكـلـورنــا االرثي)ا
صـادق موظفة في وزارة الثقافة تقول
سـؤوليـة على احلـفاظ على (نـعم ان ا
االمــاكن الـتــراثـيــة والـفــلـكـلــوريـة في
بغداد وفي بعض احملافظات تاتي من

ــــــــــواطن حــــــــــرص ا
الـــعــراقي عــلـى تــاريــخه وفـــلــكــلــوره
والنحمل اجلحكومة وحدها بل نحمل
نظمات سؤولية اجلهات االخرى كا ا
االنـسـانيـة والثـقـافيـة والـفنـية واالهم
ــواطن الــذي يــلـعب دورا مــهــمـا في ا
احلــفــاظ عـلى تــلك االبــنـيــة واالمـاكن
الــتــراثــيــة والـتي تــتــجــاوز اعــدادهـا
االلـف مكـان تراثـي واثري اضـافة الى
االمـــاكن الــتـــراثــيـــة في مــحـــافــظــات
الـعراق الـتي يعود تـاريخهـا الى اكثر
مـن الفي عـام  اذن هي عمـلـية تـعاون
ـواطن وكل مـشـتـرك مـابـ الـدولـة وا
مـن يـحــافـظ ويــحـتــرم تــاريـخ وتـراث
العراق الذي هو مسؤوليتنا جميعا)
وقـال امـ سر نـقـابة الـفـنانـ فاضل
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لـــلــقـــطــاع اخلـــاص الــذي يـــدعي الى
لـكية هـذه األماكن وكـأننا الـتصـرف 
نــبــشـر بــثــقـافــة االســتـهـالك في حـ
هـنـاك مـنـظـمـات دولـيـة حتـاول إعـادة
مـعـالم بـغـداد الى الـذاكـرة لـكن بـعض
ـسؤولـ لم يدركوا بـعد أهمـية هذه ا
عالم).وأشار الفواز الى انه (ووسط ا
الـعـاصـفـة تضـيع الـصـرخـة أمـام هذه
ركزية لألحزاب السياسية الهيمنة وا
ــد لـكن ومـن الـصــعب ان تـقـف أمـام ا
الــكـرة في مــلـعب احلـكــومـة لـتــحـديـد
أعـمار هذه األمالك وتـأطيرها قـانونيا
لــتــمــنـع الــعــبث بــهــا).وكــانت انــبــاء
تـــداولت خـــبـــر مــفـــاده هـــدم مـــجــمع
ـدرسـي فـيـمـا نـفت وزارة الــعـقـيـدة ا
ـالك الـرسمي الـتـربـيـة اخلبـر.ونـفت ا
جملـمع ثـانـويـة الـعقـيـدة أي نـيـة حول

هـــدم اجملــمع واقــامــة مــشــروع
استثماري على أرضها ).

مـن جــــهـــــتــــهـــــا اكــــدت وزارة
الـتربـية  انـها لن تـسمـح بهدم
ثـانوية الـعقيـدة  موضحة ان
(مــــــا  تـــــداولـه في بــــــعض
مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
ووســــــائـل االعـالم عــــــار عن
الـصحة) مـؤكدة  ان (االمانة
رفــضت طــلـبــات عــديـدة من
ـسـيـحي لـتـحـويل الــوقف ا
مـبان مـهدمـة وكنـائس آيلة
لــــلــــســــقـــوط الـى اســـواق
جتـــــــاريــــــة خملـــــــالـــــــفــــــة
االسـتعـمال كنـيسة او دار

عبادة).
ــــديـــــريـــــة في وقـــــالـت ا
تـصريـحات متـلفـزه انها
(اتـــــــخـــــــذت إجــــــراءات
مـشـددة وفـقـا لـلـقـوانـ
وأنـظـمـة الـبـلـديـة بـحق
ـنع حتـويل اخملــالـفـ 
الــبـيـوت الــتـراثـيـة الى
مــبــان جتــاريـة حــفــاظـاً

ـــعـــمــاري عـــلى اإلرث احلـــضـــاري وا
ـديــنــة بـغــداد وســعـيــهـا واجلــمــالي 
ـمـيزة اجلـاد لـلـحفـاظ عـلى هـويـتهـا ا
وتــأصـيل الــقـيـم والـعــنـاصــر االثـريـة
فــيـهـا الـتي تــعـد الـركـيــزة األسـاسـيـة
ــنـاطق ــبـاني وا لــلـمــحـافــظـة عــلى ا

التراثية في العاصمة).
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طـالب مـواطنـون بالـتوقف عن عـملـية
هـدم االماكن التراثية والـفلكلورية في
الــعـــاصــمــة بــغــداد  مـــنــاشــدين في
الـوقت ذاته اجلهات احلـكومية وزارة
الــسـيـاحــة واالثـار ومـجــلس الـنـواب
الــعــراقي بــضــرورة اصــدار بــيــانـات
وتــعـــلــيــمــات حتـــد من ظــاهــرة هــدم
وتـــهــمـــيش االبــنـــيــة الـــتــراثـــيــة في
الـعاصمـة بغداد  وقـالوا في احاديث
لـ ( الــــزمـــان ) انــــنـــا ( نــــســـتــــغـــرب
مـاتتعـرض له بعض االماكـن واالبنية
الــتـراثـيــة والـفـلــكـلــوريـة من عـمــلـيـة
ــــهـــا تــــمــــهـــيـش تـــؤدي الـى تـــهــــد
وانــدثــارهــا وآخــرهــا االخــبــار الــتي
تـناولـتها مـواقع التوصل االجـتماعي
عـن حتــويـل االمــاكن الـــتـــراثـــيــة الى
امــاكن اســتــمــاريــة بــحــجــة احلــفـاظ
عـليـها  واثار مـوضوع حتـويل مبنى
ثـانــويـة الـعـقـيـدة الى مـجـمع جتـاري
لــغـــطــا بــ االوســاط االجــتــمــاعــيــة
والـثـقافـيـة  مشـيـرين الى ان عدد من
احملـافـظـات الـتي احـتـلـها داعـش قبل
ـوصل احلـدبـاء ســنـوات مـضت حـكـا
حـولت اماكنـها التـراثية والـفلكـلورية
الـى ركـام وازالـتـهـا عن وجه االرض 
والـيوم وبعد تهميش االبنية التراثية
والــتــاريـخــيـة فـي الـعــاصــمـة بــغـداد
ـتخمه بتلك االماكن هو ايضا يدخل ا
فـي خانة االرهاب الـذي يحاول طمس
تــاريخ وتـراث اقـدم عــواصم الـعـالم .
مـن جهـته كـشف الـباحث عـلي الـفواز
عـن إنـــدثــار  500 أثـــر تـــاريـــخي في

العاصمة بغداد.
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وقـال في تصريـحات صحـفية  ان (ما
أثـيـر حـول مـدرسـة الـعقـيـدة بـهـدمـها
يـقـودنـا الى مـشكـلـة بـغـداد باكـمـالـها
ـي وهي مـديــنـة فــبــغـداد هي أثــر عـا
الف لـيلة وليلة والـسندباد وعلي بابا
ــسـمــيـات األسـطــوريـة وفــيـهـا وكل ا
ؤلم جداً عـرفة فمن ا بـيت احلكمة وا
ـــغـــيـــبـــة ان نـــتـــحــــدث عن بـــغـــداد ا
فــالـقــضـيــة تـعــلق بـبــيـوتــات كـبـرى)
مــشـيــرا الى ان (نـحـو  400الى 500
أثـــــــر تـــــــاريـــــــخـي تـــــــعـــــــرضـت الى
االنــــدثـــار).وأضـــاف ان (الــــتـــصـــرف
بـــاألمالك الـــعــامـــة هــو الـــذي يـــتــيح
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اعـلنت  دائـرة صحـة ديالـى ان فريـقا طـبيا
عدة في مـتخصصا جنح في عملية تكميم ا
ستـشفى بعقوبة اجلـراحات التخصـصية 
الـتـعـلـيـمي. وقـال مـديـر اعالم صـحـة ديالى
فارس العزاوي لـ  (الزمان) امس ان  (فريقا
طــبـيـا مــتـخـصــصـا اجـرى عــمـلـيــة خـاصـة
ريضة تبلغ من العمر   21 عاما تعاني من
فرطة  131 كـغم  حيث  اجراء الـسمنة ا
عدة بنجاح)  مشيرا الى ان عملية تكميم ا
ـريضة تتـماثل للشـفاء). واكد مدير اعالم (ا
سـتشـفى شهدت خالل صـحة ديـالى  ان (ا
هــذا الـعــام اجــراء الـعــديـد مـن الـعــمـلــيـات
عـقـدة ومنـها الـتي جترى ألول الـصـعبـة وا
مـرة عـلى مسـتـوى البالد نـتـيجـة لـلكـفاءات
واخلـبرات العالـية التي تتمـتع بها كوادرنا
الــطــبــيـة والــتي القـت اسـتــحــســان جــمـيع

مراجعي اقسامنا ووحداتنا الطبية).
واعـلنت وزارة الصحة الـعراقية  انه (تقرر
تـدويـر مـديـر عام دائـرة الـتـخطـيط وتـنـمـية
ـــوارد في وزارتـــنــا عـــلي حـــســـ حــسن ا
الــتــمــيــمي وإعــادته الى دائــرته األصــلــيـة
"دائـرة صـحة ديـالى" مـديراً عـامـاً لهـا  بدال
من مـحمـد عبد الـرحمن اجلبـوري الذي كان
يـدير الدائرة بالوكالة).  الى ذلك اعلن مدير
إعـالم صـــحـــة ديـــالـى فـــارس الـــعـــزاوي لــ
(الـزمـان) امس ان  (الدائـرة تولي اهـتمـاما
ـؤسـسـاتـهـا الـصـحـيـة خـصـوصا كـبـيـرا 
ناطق النـائية)  موضحا ان الـتي تقع في ا
ـديـريـة قـامت بـرفـد مركـز نـاحـيـة مـندلي  (ا
الــصـــحي بــعــدد كــاف من األطــبــاء والــذي
ســيـــحــقق لــهـم نــســبــة الـــدوام عــلى مــدار
الـساعة بعد انقطـاع دام لعشر سنوات على

تلك اخلدمة) . 
—ULŽ« W dŠ

ذكور شهد ركز ا واوضـح  العزاوي ان  (ا
في الـفـتـرة الـسـابـقـة حـركـة اعـمـار وتأهـيل
ــرافـقه وأروقــته بـالــكـامل خــصـوصـا وان
ـديريـة تسعى الى تـنفيـذ برامج السـيطرة ا
عـلى الـتـلـوث واحلـزمـة الـرئـيـسـيّـة لـبـرامج
الـرعاية الصحـية األولية ومتـابعة الطوار
وصـــالــة الــوالدة وانــتـــظــام دوام اخلــفــراء

ستلزمات الطبية) . وتوفر األدوية وا
ـهجرين في واعـلنت مـدير دائرة الـهجرة وا
ديـــالى ابـــتـــهــال الـــدايـــني ان  (كـــوادرهــا
ـيدانـية قامت بـتوزيع مسـاعدات انسـانية ا
عــلى نــازحي مـخــيم الــبـوحــنـيــحن الــتـابع
لــقـضـاء اخلــالص نـاحـيــة الـسـد الــعـظـيم).

ستقـبل البلد فلن ح يسالني صـديق او سائق تاكسي عن توقـعاتي 
اجد وصـفـا افضل من قـولي ان الـفـوضى ستـظل وسـتسـتـمر دون ان
ان تنـتـهي.ويـبـدو ان قـوال كـهذا ال يـفـرح احـدا النه قـول فـارغ من اال
بان الله يغيـر احلال الى حال افضل.لذا ال يـنبغي ان احتدث بعـلمانية
زائدة عن احلـاجة.هـكذا يفـهم كالمي من يـسالـونني احـيانـا عن وجهة
ـــاذا افــكــر بــســوداويــة ــعــذب.  نــظــري في مـــســتــقــبل هـــذا الــبــلــد ا
قاتلـة.?لسـبب بسيط هـو:ان هذه الـطبقـة السـياسيـة جتعـلنا نـفكـر بهذه
ة الـكبرى الـتي اقترفـها الـذين دخلوا في الطريـقة.وسـاثبت لكم اجلـر
ـال واجلـاه مع دفع اقل الـعـمل الـسـيـاسي بـكل قـوة,وحـصـلـوا عـلى ا

التكاليف التي يتطلبها العمل في السياسة. 
يتـحـدث سيـاسـيـو بلـدي مـنذ اعـوام عن نـظام خـطـيـر طبـقـوه علـيـنا مع
اعتـرافـهم بـانه اسوأ نـظـام سـياسي,واعني بـهـذا الـنظـام احملـاصـصة
وتــــقــــســــيم الــــبـــــلــــد بــــ االحــــزاب. كل الــــشــــرور جــــاءت من هــــذه

اذا يتمسك اجلميع بنظام شرير.? احملاصصة.اذن 
اجـــيب النـــهـم يـــريـــدون ان يـــحـــصـــلـــوا عـــلـى قـــدر اكـــبـــر من الـــربح
والـصـفـقــات.ثم يـتـــحـدث احــدهم بـثـــــقـة ان هــذه احملـاصـصـة سـبب
ـــــــفـردة الـعـدالـة هذا خراب الـبـلـد.لـكن كـيف اتـرجم انـا الـــــعـاشق 

الكالم.?
اتـرجـمه بــهـذه الـلــغـة:احملـاصـصــة تـشـبه الــهـا عـظــيـمـا قـديــرا يـعـبـده
ن بؤمن به ما يشاء. قراطيــــون اليوم.انه اله يعطي  السياسيون الد
ؤمن به صـفات مثل االعتراف باخلطأ ومع وفوق ذلك هو يخلق في ا

ذلك التمسك بذلك االله اخلطأ.
ويقبل هذا االله العراقي اجلديد االسلوب الذي يعبدونه به من يسمون
لكون انفسهم باالحزاب السيـاسية.وهكذا نحن محـكومون برجال ال 

ارادة حتررهم من طغيان جشع احملاصصة.
كاسب ونحن الـطبقات الدنـيا نحكم من انهم عبيـد ا

قبل احزاب مؤلفة من عبيد.
لذا فـان ما اقـوله دائـما يـنـطلق مـن هذا الـفهم
الـذي ارتــبـط بـاســتــبــدال الــله جل جالله بــاله

. زيف مصطنع يصنع الرجال ا

تكميم معدة بجراحة في مستشفى بعقوبة
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بغداد

بطبيـعته لم يكن االنسـان العراقي مـذهبيا مـتزمتا  والديـنيا كهـنوتيا 
وال إنسانـا منطـويا  فهو اشـكالي بطـبعه  تسـاؤلي في تكـوينه  يغار
على ذاته إذا لم يحقـق التفوق  يـضمر ما اليـريده  يحـتاط من محيط
الـتــأثـيــر الـســلـطــوي  اليـكــشف عن سـر مــوقـفه فـي ظـروف الــقـهـر 
ديالكتيكي التفكير يبحث عن الـتجديد  يفتش عن العوامل النهضوية
ا يطرح مـن افكار وسياسات  يـكضم غيضة الى  اليقتنع بسـهولة 
حلظـة االنفجـار يجـعل من السـلطـان أو حكـام السلـطات نـكتـة يلـوكها
ـكن االنــتـبـاه من ـقـربــ جـدا مـنه  لــذلك  داخل الـعــائـلـة  أو بــ ا
ــكـنـهــا أن تـبـدأ عــبـر خـطـوات صـبـره عــلى ضـيم  فــلـحـظــة الـقـرار 
تـدريــجـيـة  ولــعل تـراجــعه الـشــبه كـلـي في انـتــخـابـات (218) كـانت
اخلطوة االولى  ثم بـدأ التمـرد اجلزئي .. لـلعراق  الـتحشـيد  قوى
كبـرى  وجـهـات مـحيـطـة  وفي الـداخل كـان االنذال  يـنـبـشـون حتى
القمامـة  من اجل مكان في الـسلطة أو بـاالحرى كل السلـطة  فكانت
القاعدة ثم داعش  فالبعـض استفاد من اول دخول لداعش من حدود
شـهورة (مـابعد داعش لـيس ماقـبلـها) فـمنهم سوريا  فـاطلق كـلمـته ا
من اغـوته كـلـمـات احلـقـد  وبـعــظـهم من تـصـور إن كل شيء انـتـهى 
فراحوا يـنفذون مشـاريع بني صهـيون . وفي حلظـة من الزمن االسود
الـذي جــاءت به داعـش  كـان الــقــرار فــتــجـمـع الـكـل من الــكل  وبـدأ
لحـمة الوطنيـة الكبرى بكنس داعش من االرض  الزحف  وحتققت ا
و العبور نـحو الشـام فتوحـدت االرادات  وانتصـر العراق  ومشت
الشام ترسم نهايات القضاء على االرهاب . وبعد كل هذه التضحيات
تـصاعـد الذي نـشف كل اشكـال العراق  يريدون الـعودة بـفقـر الدم ا
هو احملاصـصة وفروخـها الـنهابـة  فبـدال من أن ترسم خارطـة جديدة
للخـالص من احملاصصـة  عادت الـقوى والـكيـانات السـياسـية تـشير
في حتـركـاتـهـا الى بــنـاء حتـالـفـات تـعـتـمـد عــلى هـيـكـلـيـة احملـاصـصـة
ـذهــبــيـة والــعـرقــيـة  وهــذه الــقـوى تــدري تـمــامـا إن حــالــة الـتــيـبس ا
اضـيـة بـسـبب هذا والتـنـشـيف الـتي اصـابة الـعـراق طـيـلة الـسـنـوات ا
ـعقول بتـاتا بعد النهج  لكـنها كمـا يبدو مصـرة على ذلك . ليس من ا
كل هذا الذي حصل يـتم تشكـيل وزارة اليستطـيع رأسها االول إجراء
تلكـئ في عملهم أو الذين لم يؤدوا ماعليهم في تغيرات أو محاسبة ا
ستوزرين أو العديد من خدمة الوطن وحتقيق مصالح الناس  لكون ا
اعضـاء مجـلس الـنواب مـرتـبطـ بكـيـاـــــــنـاتهم ويـؤدون مـصاحلـها 
وبـالـتــالي لم يـكن لــرئـيـــــــس الـوزراء حــريـة الـتـصــرف في احلـسـاب

والثواب . 
ـقراطـيـة هي برنـامج عـمل وفعـاليـة سـياسـية واقـتـصاديـة وتربـوية الد
وصحـيـة خلدمـة االنـسان وتـطـوير الـبالد  ولـكن في العـراق اصـبحت
ـتـنـفـذين في الـسـلـطـة ـقـراطـيـة هي عـربـة جتـر وراءهـا مــصـالح ا الـد
وحتـقيق مـايـرغـبـون في اكـتـسـابه من مـوارد الـبالد بـشـتى الـوسائل 
لذلك نالحظ كم من الـفوائـد حتقـقت العضـاء مجـلس النـواب واجلهات
ـواطن ـسـؤولـة في دوائـر ومــؤسـسـات الـدولـة في حــ لم يـحـصـد ا ا
ـزيد من الـقهـر فال يعـقل في هـذا الزمن الـذي يشـكل كل يوم سوى ا
ـقـراطـيات الـعـالم احملـتـرمة .  في فيـة حـالـة نـهضـويـة وتـطوريـة في د
ح تمر االيام واالزمـان والسن والعراق يـتراجع وتكوينـاته البشرية
مـصابـة بـالـوهن والـيـأس واالمـراض وشـوارعه وازقـة مـدنه وعـاصـمته
مـحــطــمـة  وكل شيء فـي هـذا الــبـلــد بــات رهن الـصــدفــة  إال الـذين
يحـكـمون يـعـرفـون ماذا يألخـذون مـنه . الـيس من العـجـائب أن يـحقق
سؤول في مجلس النواب واحلكـومة التقاعد اجملزي جدا بعد اربع ا
سنـوات فقط من عـملـهم الـفاشل الـذي علم عـلى الـنهب والـتحـايل على
ـواطن حـتى شـربـة مـاء نـظـيـفـة أو ـال الـعـام  في حـ لم يـحـصـل ا ا
شي في شـارع نظيف  نسمـة هواء في قيض احلـر من الكهـرباء أو 
اليـس من االجدر أن يـعـود عـضـو مـجلس الـنـواب بـعـد االربع سـنوات
الى عمله السابق لـيشعر بانه اصـبح امام اجلمهور الـذي انتخبه ماذا
اذا لم يـقـدم . نـحن كـشـعب بـحـاجـة الى اعادة تـركـيـبـة الـنـظام قـدم و
وتصحيح اخلـلل إذ كان في الدستـور أو في تركيبـة السلطة  وان أي
ـراجعـة هي بـالتـحديـد تريـد اسـتمـرار النـظام جهـة تسـتنـفـر وترفض ا
الفاشل لكي يتم تهميش وتيبـيس العراق نهائيا. االختراق احلتمي من
ذهـبـيـة  سيـنـتهي حـتـمـا بضـيـاع فـاعلـيـة الوطن قبل احملـاصـصـات ا
ـبدعـة احلـقيـقـيـة من البالد مـادامت عـمـليـات تـدوير ويهـجـر النـفـوس ا
االتهامات لـلمخلصـ وابعادهم عن سـلطة القرار هـي السائدة . نحن
لسنـا مضطـرين في التحـول من الفـردية السـياسيـة التي طبـعت حركة
ـذهـبـية الـدولـة وفـرضت عـلى اجملـتـمع الءات الـفـرديـة الى سـيـاسـات ا
الـطــائـفــيـة واحلــصـصــيـة في تــقـســيم الــدولـة ودوائــرهـا  لــكـون هـذه
احملـاصــصـة هـي الـتي مــزقت اجملــتـمع وعــلــمت الـرذائل عــلى الــنـهب
وهدمت مابـقي واقفـا في العراق  نـعم لسنـا مظـطرين بقـبول ذلك هذا
ـرجعيـة في النجف ـأساوي من احلكم . ونـعتـقد إن اشارات ا النوع ا
واضحة وهي تدرك استمرار هذه احلالة لنه توقف االنتفاضة الشعبية
ـرجعـيـة احلقـيقـية حلـقـوق الشـعب وصيـانة القـادمة  وهي بـالـتأكـيد ا
كـرامة الـبالد  واليـتـصـور احـد من الـذين اكـتـنـزوا من امـوال الـعراق

ـواقع دون وجـهـة حق أو الــذين وصـلـوا لــلـوزارات وا
االخـرى بـسـبب الـطـــــــائـفـيـة احلصـصـيـة  وهم
بالـتأكيـد اليصـلحـون حلمـاية بـوابة بـغداد  فان
قـادم االيـام شـاهـدا عـلى حـسـاب كل من اضـر

بالعراق وشعبه ..  

وقــــالـت الــــدايــــنـي  لـ (الــــزمــــان) امس ان
ـســاعـدات االنـسـانـيـة الـتي  تـوزيـعـهـا (ا
شــمـلت  90عــائـله نـازحه  حــيث تـضـمـنت
مــبـردة  هـواء لـكل عـائــله من اجل تـخـفـيف
الــــعبء عـــنــــهم ). واضـــافـت الـــدايـــني ان
(كــوادرهــا مـســتــمــرة لـلــيــوم الــثـالـث عـلى
سـاعدات االنـسانـية ب الـتوالي بـتوزيـع ا
الـعـوائل النـازحـة في قضـاء بـعقـوبة ,حـيث
شـملت  630عـائلـة نازحه  تـضمـنت مبردة
هــواء  لــكل عــائــلـة). واكــدت مــديــر هــجـرة
ـوزعـة كانت وفق ـسـاعـدات ا ديـالى ان  (ا
بــرنـامج  اعــداده من قـبل دائـرة الــهـجـرة
ـــهــــجـــرين عــــلى ضـــوء مــــا تـــوفـــر من وا
مـسـاعـدات  انـسـانـية  فـيـمـا سـيـتم شـمول
جــمــيع الــعــوائل الـنــازحــة والــعــائـدة وفي
جـــمـــيع اقـــضــيـــة احملـــافـــظــة خـالل االيــام

القادمة).
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ــديــريـة الــعــامـة من جــهــة اخــرى اعـلــنت ا
لــلـتـربـيـة  عن اجنـاز اعــمـال تـأهـيل وبـنـاء
مـدرسـة  في قـريـة بـني شيـبـان الـواقـعة في
بـعـقـوبـة نـاحـيـة كـنـعـان  فـيـمـا اكـدت انـها
اجنـزت بـالـتـعـاون مع أوليـاء أمـور الـطـلـبة
والـتالمـيـذ.  وقـال مديـر اعالم تـربـيـة ديالى
ســـنـــان الـــربـــيـــعي لــ (الـــزمـــان) امس  ان
ـواطن علي محـمد لفته  ن بـادره بالتبرع (ا
بــقـطـعـة ارض مـسـاحـتـهـا  2دو  من اجل
بـنـاء مـدرسـة جـديـدة عـلـيـهـا بـالـتـعـاون مع
أولـياء أمـور الطـلبـة والتالمـيذ   مـؤكدا ان
ــدرسـة بــعـشـرة مــحـافــظـة ديـالـى جـهـزت ا
كـرفـانات السـتـخـدامهـا كـصفـوف دراسـية).
وأوضح الـربـيـعي  ان (حـملـة اولـيـاء امور
طـلـبـة وتالمـيـذ مـدرسـة مـراكش االبـتـدائـية
وثـانوية بني شـيبان اخملتـلطة نفـذوا حملة
لـبـناء جـنـاح اداري ومجـموعـة صـحيـة عدد
ـدرسة ـمرات داخـل ساحـة ا اثـنـان وصب ا
اجلــــديــــدة  بـــاإلضــــافـــة الـى صب األسس
اخلــرسـانــيــة لـلــكـرفــانــات وبـنــاء الـســيـاج
اخلـــارجي لـــلـــمـــدرســـة من اجل فك ازدواج
ـذكورة مـضـيفـا ان تـربيـة ديالى ـدارس ا ا
أجنــزت فـي وقت ســابق مــحــاضــر اســتالم
تـبرع بـها والـعمل جاري قـطعـة االرض ا
ـدرسـية اجلـديدة بـعد السـتالم الـبنـاية ا
اسـتكـمال اإلجراءات االداريـة والفـنية) .
وثـمن الربيعي  (مبادرة ابناء قرية بني
ــتـــمــيــزة والــتـي تــدل عــلى شـــيــبــان ا
ـسؤوليـة وحرصهم الـشعور الـعالي با
عـلى خـدمة ابـنائـنا الـتالمـيذ والـطلـبة
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وتـوت ( نـعم نحن كـنقـابة لـنا دور في
احلـفاظ عـلى ابنيـة واالماكن التـراثية
فـي بــــغـــــداد من خـالل الــــتـــــثــــقـــــيف
ــمـتـابــعـة اجلـادة مع ــنـاشـدات وا وا
ـعنيـة بهذا احلـكومـة وبقيـة الدوائر ا
االمـر ونـحن كـمـقـر نـقـابـة نـشـغل االن
احـــد االبــنـــيــة الــتـــراثــيـــة في شــارع
الـرشيد وهي بنايـة على ضفاف دجلة
ـــتـــد تــاريـــخــا الـى مــئـــات االعــوام
ويـقـيـنـا نـحـرص كل احلـرص عـلى ان
نـــحـــافـظ عـــلـــيـــهــا

كـبناية تـاريخية وفلـكلورية نـفخر بها
مــثـلــمـا نــفـخــر المـاكن اخــرى جتـسـد
تـاريخ وفـلـكـلـور الـعـراق الـذي يـحـمل
عـــدد كـــبـــيـــر من االبـــنـــيـــة واالمـــاكن
الــتـاريـخـيـة من شــمـاله الى جـنـوبه )
ـعنـية الى ودعـا احلكـومة واجلـهات ا
ضــرورة اصـدار ضـوابط وتــعـلـيـمـات
مــتـضــمـنـة عــقـوبــات عـلى اخملــالـفـ
والـعابـث بتـلك االبنيـة التي هي ملك
عــام لــلـــشــعب ولــيس جلــهه مــحــددة
ونـحن بدورنا كنقابة فنان سنحاول
رصـــــد تــــلـك االمـــــاكن واالبالغ عـــــلى
ضـرورة ادامتها واحلفاظ عليها النها

تمثل تاريخ وحضارة العراق )

نـاسبة األعـزاء وتوفـير االجـواء التـربويـة ا
الـيهم  مشيرا الى ان ابناء احملافظة قدموا
ــوذجــا رائــعــا في الــعـمـل الـتــطــوعي من
خـالل مـبـادراتــهم وحـمالتــهم الـتـي شـمـلت
ـدارس وأثمـرت عن حتـقيق عـدد كـبيـر من ا
اجنــازات مـتـمـيــزة في حـمـلـة مــدرســــــتـنـا
بـيـتـنـا).واكـد قـائـد الـشـرطـة  الـلـواء فيـصل
كــاظم الــعــبــادي  ان  (قــيــادته جنــحت في
حــسم اربــعــة نــزاعــات عــشــائــريــة احــدهـا
اســتــمـــر خــمس ســنــوات  داعــيــا شــيــوخ
الــعــشـــائــر الى حل اخلالفــات والــنــزاعــات
الـعـشائـريـة لعـدم الـهاء الـقوات االمـنـية عن
واجــبـاتـهــا االسـاســيـة). وقـال الــعـبـادي لــ

(الـــزمــان) امس ان (قــيـــادة شــرطــة ديــالى
لف النزاعات العشائرية تولي اهتمام بالغ 
نــظــرا لــتـأثــيــرهــا عــلى االمن واالســتــقـرار
والسلم االهلي وتدخلت بشكل واسع حللها
بـالـتنـسـيق مع شيـوخ الـعشـائـر والقـبائل).
واضـــاف الـــعـــبـــادي  ان  (شـــرطـــة ديـــالى
بــالـتــنـسـيق مـع عـدد مِن شــيـوخ الـعــشـائـر
جنـــحـت في حـــسم اربـــعـــة نـــزاعـــات خالل
 2018احداها استمر خمس سنوات دون
تـابعـة والتـنسيق حـلول لـكن جهـودنا في ا

اثـمرت عن ايجاد الصلح ب
االطراف) . واشار العبادي 
 الـى (وجود تـفـهم كـبـير من
قــبل الـعــشـائــر الى اهــمـيـة

درء الــنــزاعـات واخلالفــات واجلــلـوس الى
طــاولـة احلـوار حلـل كل االشـكـاالت جتــنـبـا
ألي مــــواقـف تــــؤدي الى اشـــــعــــال فــــتــــيل
الـنـزاعـات الـتي تـؤدي الـى اشـغـال الـقوات
االمـنية عن الـتحديات في مـواجهة االرهاب
ــنــظـمــة) . واكـد قــائـد شــرطـة ـة ا واجلــر
مــحـافـظــة ديـالى  ان  (احملــافـظـة  هي اقل
محافظات البالد في النزاعات العشائرية  
الفـــتــا الى اهـــمــيــة االســـتــقـــرار الــداخــلي
وتـأثـيـره في تـوجـيـه قـدرات الـقـوة االمـنـية
ة نـحـو محــــاربة اخلاليـا الـنائـمة واجلـر

نظمة). ا
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اكــد رئـيـس مـجــلس مـحــافـظــة كـربالء
نــصـيف جــاسم اخلـطــابي ان اجملـلس
احملــافـظـة بـرفع دعـوى قــضـائـيـة ضـد

ائية لتسببها بخسائر ـوارد ا وزارة ا
فـادحـة لالراضي الـزراعـية في مـنـطـقة
ــــــا يــــــقـــــارب  28الـف اخلــــــيــــــرات 
.وقــــال في بـــيــــان امس  ان " ذلك دو

تــســبب بــهالك  5000نــخــلــة وانــهــاء
الـــــواقع الـــــزراعـي الكــــثـــــر من ســـــبع
ســنـوات نــتــيـجــة خـطــأ فــني في احـد
مـشـاريـعـهـا االروائـيـة في مـنـطـقـة ابو
رويـة  والـذي تـصـر الـوزارة عـلى عدم
اصـالح اخلــلل اجلـــســـيم وحتــاول أن
زارع الثـمن وهذا ينـطبق علـى يـدفع ا
مــشــروع ابـو زرع في نــاحـيــة احلـر ),
واضـــــاف  اخلــــطـــــابي ان ( اجملـــــلس
ـفـاحتة الـوزارة ويدعـوها سـيـستـمر 
واطن الصـالح اخللل وعدم حتميل ا
مـسؤولـية األخـطاء ) ,وتـابع ( اجمللس
الــوزارة بـــدفع تــعــويـــضــات مــجــزيــة

للمزارع الذين تضرروا ).
ـالكـات الفـنـيـة فـي مـديـرية وتـمـكـنت ا
تــــوزيـع كــــهــــربــــاء كــــربالء من ازالــــة
الـتـجـاوزات عن الـشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة
ــتــجــاوزيـن. وقــال مــســؤول وانـــذار ا
ــديـريــة في احملـافــظـة خـلــيـفـة اعالم ا
الكات الـتميـمي لـ (الزمان) امس ان (ا
الــفـنـيــة نـظـمـت حـمالت مـســتـمـرة في

احملـافـظة الكـثر من  400 حـالـة جتاوز
من خـط على الشبكـة الكهربائية ب
ـقـابلـة لـشارع ديـنـة واجلـهة ا مـركـز ا

ميثم التمار). 
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ــفـارز مـن جـانب اخــر اتــلـفـت احـدى ا
الــصــحـــيــة الــتــابــعــة لــدائــرة صــحــة
احملــافـظـة  60طــنـا من مــادة مـعـجـون
ــســتــوردة غــيــر صــاحلـة الــطــمــاطم ا

لالستهالك البشري. 
وقــال مـديـر قــطـاع الـهــنـديـة لــلـرعـايـة
الـصـحـية مـاجـد السـعـدي في تـصريح
ـوجودة ـفـارز الـصحـيـة ا ان (احـدى ا
ــداخل في الـــســـيــطـــرات الــرئـــيــســـة 
احملــافــظــة واثـنــاء تــدقــيق الــبــضـائع
الــواردة الــيــهــا تــمــكــنت من ضــبط 4
سـيـارات حـمل مـحـمـلة بـ  60 طـنـا من
سـتورد من احدى مـعجـون الطمـاطم ا
دول اجلـــــوار حلــــســـــاب احــــد جتــــار

اجلملة في قضاء الهندية).
 مــــضــــيـــفــــا (بــــعــــد تـــدقــــيق االوراق

االصـــولــيــة  حــــــــــجـــزهــا وســحب
ـاذج منـها وارسالـها الى مخــــــــتبر
الـصحة العـامة في احملـــــــافظـة لبيان
مـــدى صـالحـــيـــتـــهـــا لـالســـتـــهــــــالك

البشري). 
مــبـيـنــا ان (الـفـحص اخملــتـبـري اثـبت
فـشـلـهـا كـيـمـيـاويـا وبـكـتـريـولـوجـيـا).
مــؤكــدا ان (فــرق الــرقــابــة الــصــحــيــة
مـاضيـة بعـملـيات الـتفـتيش والـتدقيق
ـــنع وصــول اي مــواد غـــذائــيــة غــيــر
الــصــاحلــة لالســتــهالك الــبـشــري الى
اسـواق الـقـضـاء كـونـهـا تـشـكل خـطـرا

 .( واطن على حياة ا
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الى ذلـك تمكـنت مديـنة االمـام احلس
الـطـبيـة في االجـنحـة اخلـاصة بـها من
اجـراء اكثر من  1225عـملـية جـراحية
خـالل النـصف االول من العـام اجلاري

 .2018ونقل بيان تلقته (الزمان)
ـدينـة الدكتـور صباح امس عـن مدير ا
احلـسيني قوله انه ( اجراء اكثر من

 1225عملية جراحية في االجنحة
دينـة خالل االشهر الـستة اخلـاصة بـا
االولـى من العـام اجلـاري). مضـيـفا ان
ـــدة ذاتــهــا شــهـــدت ارتــفــاع اعــداد (ا
الـعــمـلـيـات فـوق الـكـبـرى حـيث بـلـغت
 363 عملية بينما بلغت الكبرى 431
والـــــوســـــطى  217 فـي حـــ بــــلـــغت
الـــعــمــلــيـــات الــصــغــرى  20عـــمــلــيــة
بـاالضـافـة الى  194 عــمـلـيـة خـاصـة).
وتـابع احلـسـيـني قـوله ان (الـعـمـلـيات
كــانت مــا بـ جــراحـة عــامـة وكــسـور
الـــوجه والـــفـــكـــ وجـــراحـــة اطـــفــال
وقــسـطــرة واحلـروق وكــذلك الــنـاظـور

التشخيصي والعالجي). 
ـديــنــة الــطـبــيــة تــسـعى مــؤكــدا ان (ا
ـؤسـسـات الـصـحـية جـاهـدة لـتـزويـد ا
بـاحـدث االجـهـزة الـطبـيـة واخملـتـبـرية
ـيـة رصـيـنة احلـديـثـة ومن مـنـاشئ عـا
من اجـل تقد افضل اخلدمات الطبية
ـــواطــــني احملــــافـــظـــة والــــعالجـــيــــة 

وزائريها وكذلك النازح اليها).   
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احد مبان العاصمة

مبان تراثية في بغداد


