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وتـأجل أجنـلـو) لـكـنه رفض االقـتـراح
التنفيذ  واستمر االتراك يعبرون الى
اجلانب االخر بـالقوارب !حـتى موعد
زيارة نـابليون الـثالث الى اسـطنبول
لـيــتـم االتـفــاق بــ الــســلــطــان عــبـد
الـعــزيـز لـبـنــاء اجلـسـر بـاالســتـعـانـة
بـشركـة فرنـسـية اال ان انـدالع احلرب
شروع ب فرنـسا وبريـطانيـا جعل ا
ولم ينـجز اجلسـر اال في سنة يفـشل 
 1875بـطول  480م وعرض  14م و
اسـتـخدام
ه عـــــــــــــام
 1912و
الــــبــــنـــاء
باالستعا
نـــــــــــــــــــــة
بـــشــركــة

بـريطـانـيـة! لم يغب
مـنـظـر اجلـسور عن
بـــالي وانـــا اتـــذكــر
اهـتـمـام الـكـثـيـر من
الــــكـــتــــاب واالدبـــاء
والروائـيـ  االتراك
بتـناول اجلـسور في

اعمالهم االبداعية!
 ‘U½UÐU  ¡UMO  

هـو نـقـطـة االنـطـالق بـالـبـاخـرة الـتي
لـؤة بالسيـاح ولبرودة اجلو كانت 

—UDF « ÍbLŠ –  ‰u³MDÝ«

اسطنبول تمتلك هاجس تاريخي عن
ويـشغـلهـا توطـيد الـتواصل اجلـسور
االقـتـصـادي واالجـتــمـاعي والـثـقـافي
وحــــتى الـــــســــيــــاحي بــــ اجلــــانب
االوربـي واجلــــــانـب االســــــيــــــوي من
حينما انطلقت بنا الباخرة في تركيا
بـحــر مـرمــرة لـلــذهـاب في رحــلـة الى
بدت جزيـرة االميرات الـيوم صبـاحا 
لي اجلـــســـور الــــثالثـــة الــــتي تـــربط
اجلانب مثل الشراي في اجلسم

واعــظم هــذه اجلــســور هـو االنــسـان
جسـر البسفـور الذي يحـاكي التاريخ
ويــغـازل احلـضـارة  يـسـمـيه االتـراك
ـعــلـومـات وبــالـرجــوع الى ا (جالتـا)
الـتـاريـخـيـة في مـجـال اجلـسـور فـقد
كـانت الـدولـة الـعــثـمـانـيـة تـتـمـنى ان
يــصـمم الــفــنـان االيــطــالي (لـيــونـارد
دافـنـشـي) هـذا اجلـسـر أال أنه لم يـتم
وتـمت االستـعانة تـنفـيذ هـذه االمنـية
بفـنان عظـيم اخر من ايـطاليـا (مايكل
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كان الـعـراقـيون فـي ايران إبـان عـهـد البـعث يـنـقـسمـون الى ثالثـة فـئات:
السبـعيـنيـون والثمـانيـنيون والـتسـعينـيون نـسبـة الى احلقبـة الزمـنية من

يالدي في مغادرتهم العراق; التاريخ ا
ُـسفّـرين الذيـن ينتـمون اصالً الـى ايران وكان فالـسبـعينـيون كـانوا من ا
اغلبهم قد قدم آباؤهم وأجدادهم الى العراق من أجل الدراسة احلوزوية
في النجف وكربالء اما الثمانينيون فهم من الذين اضطروا الى الهجرة
جراء مالحـقـة الـنـظام لـهم بـسـبب انتـمـائـهم الى حـزب الدعـوة او انـتـماء
ذكـور او تـهمـة بـاطلـة بـاالنتـماء فـهـؤالء كانت احد ذويـهم الى احلـزب ا
نسبـتهم اقل من الـسبعـينـي اما الـتسـعينـيون فهم مـن العراقـي الذين
شـاركـوا فـي االنـتـفــاضـة الــشـعـبــانـيـة 1991م وهـربــوا الى ايـران ولم
يـحـصل الـثمـانـيـنـيـون وال الـتـسـعـينـيـون عـلى اجلـنـسـيـة االيـرانـيـة عكس
ــنـحــدرين من ايـران اصـالً ولـهم ســجالت في األحـوال الـســبـعــيـنــيـ ا

الشخصية هناك.
بـعـد قـدوم الـتـسـعـيـنـيـون الى ايـران اتـيـحت فـرصـة الـهـجـرة الى اوروبـا
وامريكا واستراليا للـعراقي عن طريق سوريا فهـاجر الكثير منهم لكن
قابل رفض الكثير الـهجرة بحجة انه يريد ان يـحافظ على تربية ابنائه با
في بــلــد مــســلـم امــا الــذي يــهــاجــر فــإنه ال يـــضــمن اوالده وبــنــاته من
ـستـوى من التـفكـير يـسيـطر الهـجمـات الثـقافـية في اوروبـا وكـان هذا ا
علـى عقـول اغـلب الـثمـانـيـنيـ فـرفض الـكـثيـر مـنـهم الهـجـرة وعـانوا في
صيـر اجملهـول حتى تالحق الـبعض -قبل ايران من العـمل والتـعلـيم وا
فوات األوان- على نـفسه وعائـلته فـهاجر ومـنهم من غرق في احملـيطات
في طريق هجرته الى اسـتراليا ومـنهم من صمد في ايـران حتى سقوط
ا عضَّ الـكثـير مـنهم أصابع النظـام جاهالً مـصيـره ومصـير ابنـائه ور
الـنــدم بــعــد أن تـيــقّن ان اوروبــا ال تُــفـسّــد وال ايــران جتــعل من األبــنـاء

مراجع وال اي مكان مقدس آخر..
- فـي اوروبـا قال: ولـو كـانـت هنـالـك آخر ـغـتربـ اتـذكـر حـديث احـد -ا
ـاء في الـعـالم لـوضــعـهـا الـغـرب في افـواه مـواطـنـيه.. ونـحن قـطـرة من ا

مواطنوه!    ـة والشوارع الضـيقة واالبواب القد
ارس ركـوب الدراجات و اخلشـبيـة 
ألن و الـعـربات الـتي جتـرهـا اخلـيول
ـنـوعـة لـلـمـحـافـظة الـسـيارات هـنـا 
عــــلى الـــــنــــقــــاء والــــهــــدوء وهي من
يـزات هذه اجلزيـرة عنـصر اجلذب
لـــلـــســـيـــاح االتــراك لـــلـــتـــخـــلص من
الضـغوط والضـجيج في اسطـنبول 
في اجلـزيرة تـوجـد فيـها  4 فـنادق ال
اظن انها تـعمل في هذا الـفصل كذلك
ـــطــاعم واحملالت خــروج اصــحــاب ا
واغـراء السـياح لـلشـراء يبـدو ظاهرة
واضـــحــة ومـــا ان يـــقع الــســـائح في
شــبـاكــهم حــتى يــحــاول الــبـعض ان
ـرشـد يـسـتـغـله بــاالسـعـار حـتى ان ا
طاعم على الشاطئ قائال حذرنا من ا
(يذبـحون بـالقـطنة) ويـقصـد االسعار
ـشي خـلـفه لكي غـالـيـة ونـصـحنـا بـا
ــطـــعم الـــعــراقي في يـــرشــدنـــا الى ا
اجلـزيـرة وهـو رخـيص نـسـبـيـا وفـيه

اكالت عراقية وسمك.
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أعـلـنت شـركـة زين الـعـراق إحـدى
شـركات مـجـموعـة زين الـرائدة في
خــدمــات االتــصــاالت والــبــيــانــات
تنـقّلة في منـطقة الشرق األوسط ا
وشمال إفريقيـا عن حتقيقها رقماً
ــبـيـعـات قـيــاسـيـاً في نـــــــــسـبـة ا
ــاض لــشـــهـــر تــشـــرين الـــثـــاني ا
والســيـمـا في مـحـافـظـات بـغـداد –
الـرصـافـة الـســلـيـمـانـيـة كـركـوك

ديالى.  
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) أمس
عن علي الـزاهد الرئـيس التنـفيذي
لزين الـعراق: قوله (نـحن فخورون
ــــتـــنـــون بــــالـــرقم الــــقـــيـــاسي و
للمشتركـ اجلدد وباختيارهم لنا
ــفـضـل اســتــثــمــارنـا ــشــغـل ا كــا
الـكبيـر في البنـية الـتحتـية لشـبكة
زين الـــــــعــــــراق في الـ  G3ونــــــقل
الـبيـانـات كان له االثـر الـبالغ لـهذا
ـــتــــزايـــد ونــــتـــعــــهـــد االقـــبــــال ا
باالستـمرار باالسـتثمار في الـبنية

الـتـحتـيـة للـشـبكـة ونـحث االخرين
عـــلـى الـــقـــيــــام بـــنـــفـس الـــشيء).
وأضـــاف الـــزاهـــد: (نـــحن في زين
الـعـراق مـلـتـزمـون بـتـوفـيـر أحـدث
شتركينا في التقنيات واخلـدمات 

العراق. 
 UOMIð ÀbŠ√

ويـعـد تـطـويـر الـشـبـكـات احلـالـيـة
وتعزيزها بأحدث التقنيات أولوية
ــواكـبـة رئـيــسـيــة بـالــنـســبـة لــنـا 
تـسارعـة فيـما يتـعلق الـتطـورات ا
بازدياد حجم حركة مرور البيانات
إضــــافــــة إلـى حتــــســــ جتــــربــــة
شـتـركـ الـنـهائـيـة كـمـا يـعكس ا
الــتــزامــنــا بــالـــعــمل عــلى تــزويــد
مشتـركي خدمات الـهاتف احملمول
في الــعــراق بــخــدمـــــــــات عــالــيـة
اجلــــودة تـــتـــنـــاسـب مع أســـلـــوب

حياتهم). 
جتــدر اإلشــارة إلى أن شــركــة زين
ــئـــات من نــقــاط الـــعــراق تــوفّـــر ا
نتشرة في بيعات واخلـدمات وا ا

مــخــتــلف احملــافــظــات و 3مــراكــز
اتـــصـــال مــجـــاني لـــلــتـــواصل مع
شترك على مـدار الساعة إضافة ا
الى مـــــوقـــــعــــهـــــا اإللـــــكــــتـــــروني
وصفـحاتـها عـلى مواقع الـتواصل
االجتماعي حيث تتواصل صفحة
زين العـراق علـى موقع الـفيـسبوك
وحـــده مع مـــا يــقــارب  5 مـــلــيــون
متـابع. يذكـر أن شركـة زين العراق
هي إحدى أكثر الـــــــشركات تقدماً
من الـنـاحـيـة الـتكـنـولـوجـــــــية في

العراق. 
وهي تـبـحث باسـتـمـرار عن كيـفـية
اســــــتـــــقــــــدام أحــــــدث احلــــــلـــــول
ــهــا الــتــكــنــولــوجــــــــــيــة وتــقــد

شتركيها. 
كـمـا تسـعى الـشـركة لـلـوصول إلى
كــافــة شـرائـح اجملـتــمع وتــغــطــيـة
كــامل احملـافــظـات في الــعـراق من
خالل مــخــتــلف مــراكــزهــا ونــقـاط
الـبـيع الـتابـعـة لهـا لـتضـمن تـأم

اخلدمة األفضل واألسرع. 

ـية يـطبق الـنظـام الضـريبي(taxation system) في كـثيـر من الدول الـعا
والـعـربيـة من ضــــــــمـنـها وهـو نـظـام اذا ما قــــــــورن بـالـواقع احلـالي فإنه

سبيل ناجح لتسيير عجــــــلة البلد وتقو مساره.
ساواتي فـضريبة فـالعراق مثال الزال يـستخـدم النظام الـضريبي اجلمـعي ا
عـملي نـزلي او ا الـكهـرباء تـكاد تـكون مـوحدة غـير مـبنـية عـلى االستـهالك ا
ـصنـعي والعـدادات فـهي متـقاربـة وبـتفـاوت بسـيط حيـث أن احلقـيقـة لكل وا
مـنـزل اسـتهـالكه اخلـاص والذي يـتـفـاوت حـسب مـا مـوجـود فـيه من أجـهزة

صانع أيضا تتفاوت كل حسب حجمه. عامل وا وغير ذلك وكذلك ا
اء والصرف الصحي واالتصاالت فهي مثل الكهرباء واحلـال ذاته بالنسبة ا

وبالتالي فالواقع لم يحقق نظاما ضريبيا عادال.
والـنظـام الضـريبي بـرغم عدم الـعدالـة فيه اال انه مـحصـور في جوانب قـليـلة
وفي كل حـال فإن النظـام الضريـبي ان طبق تطبـيقا صـحيحا فـإنه كفيل بأن
يكون موردا اقتصاديا ال بأس به وكذلك فإنه سيكون ضابطا جيدا للحد من

السلوكيات العدوانية الفوضوية.
ــاء والـكــهــربـاء والــطـرق في كـثــيــر من دول الـعــالم تــفـرض ضــرائب عــلى ا
واجلـسـور والـصــرف الـصـحي واالتـصـاالت بل تــصل الـضـرائب في بـعض
شـاجرات الـتي جتري في الـشارع الـدول بفـرض ضرائب عـلى احلـوادث وا
شاكل وما يترتب عليها من نتائج وتبعات. او األماكن العامة للحد من هذه ا
عتـقالت والتي تزج بالناس بصرف النظر في الـعراق الكثير من السجون وا
عن احلـال احلقيقي لهم فإن هذه السـجون الكثيرة فيـها سجناء أكثر وهؤالء
ـشـيـدات والـتي تـسـتـغل اجلـهـد الـسـجـنـاء يـحـتـاجـون إلى هـذه الـبـنـايـات وا
اء والبنى التحتية باإلضافة للبنى الفوقية احلكومي في األرض والكهرباء وا
ـشرب ـأكل وا وكـذلك يـحتـاجـون إلى حـمايـة ورعـايـة ويد عـامـلـة تـوفر لـهم ا
ـركزي جـنوب ـشرب مـثال سجن الـناصـرية ا أكل وا بـاإلضافـة إلى تكـلفـة ا
الـعراق يـخـصص تـكالـيف الـطعـام لـلـنزالء عـشـرة آالف دينـار عـراقي اي ما

. يعادل ثمانية دوالر أمريكي لكل سج
ـيــة والـتي جتـعل الــسـجن آخـر إجــراء واخـر وسـيـلـة في مـعـظم الــدول الـعـا
عـقابية بحق اجلنـاة واخر رادع لهم في تستـغل تواجد السجنـاء بتوفير ايادٍ
عامـلـة يـسـتفـيـد مـنهـا الـبـلد ويـسـتـفـيد الـسـجـناء أنـفـسـهم من خالل حتـقيق
ـعروفة عـلى مـستوى إجنـازات للـبلـد ودخل السـجنـاء فكـثيـر من الشـركات ا
الـعالم تـلـجأ إلى هـذه الـطريـقـة فإنـها تـعـطي للـسـجنـاء أجـرة اقل من األجرة
ـعروفة في الـبلـد وتعطي نـسبـة للدولـة وبهـذا فإنهـا وفرت يـدا عاملـة بأجرة ا
قـليـلـة ونسـبـة أرباح لـلـبلـد ودخل الـسجـ بـاإلضافـة إلى تـرويض السـجـناء
ـشاجرات الـفردية ومـحاولة لالعـتيـاد على العـمل والكـد وتقلـيل النـزاعات وا
الـتي قد حتـدث داخل السـجن ان لم تقضِ عـليـها هـكذا نـظام ضـريبي مـتبع
ـانـيـا امـا في احملـيط كـمـا أسـلـفـنـا انه مـتـبع في كـثـــــــــيـر من الـدول مـثل أ
ـزاولة اعمـال فنية الـعربي مثال لـبنان التي تـسمـــــــح للـنزالء في سجـونها 
تُـعــــــــــرض في معارض خاصـة وتباع وتكون عـائداتها للـسجناء ذاتــــــهم
وهـذه الـعــائـــــــــالت تـمـثـل إيـرادا الـسـجــ يـنـتــفع به بـاإلضــافـة إلى كـونه

سيصير مأمون الشر.
وكـلنا امنيات ان تفـعل الدولة العراقيـة النظام الضريـبي كل بحسبه ومراعاة
الـطـبـقـات الـفـقـيـرة في الـبـلـد ويـكـون تـفـعـيل هـذا الـنـظـام في جـوانب كـثـيـرة
ـروري وجـوانب كثـيرة اجلـانب االجتـمـاعي والزراعي والـعـمالي والـنـقابي وا
أخـرى والتي من شـأنـها االرتـقاء بـاجلانب االقـتـصادي ولـو بشيء ضـئيل ال

ننسَ ان اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي.
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وزارة الـصــحـة الـعـراقــيـة  إكـمـال
ــشـروع ــرحــلـة األولى والــثــانـيــة  ا
مــســـتــشــفى 200 ســعـــة ســريــر في
ـتــمـثــلـة بــإجنـاز قــضـاء بــلــدروز وا
التـصـاميم الـكامـلـة للـمشـروع وعلى
الــــقــــرض الـــــيــــابـــــاني ). وأضــــاف
الـــعـــزاوي  إن  ( قــسـم الــهـــنـــدســة
والـصــيـانـة أكــمل دراسـات اجلـدوى
ـرحـلـة واألثـر الـبـيــئي بـخـصـوص ا
ـتمثـلة بـأعمال الثـانية لـلمـشروع وا
الـتـنـفــيـذ وسـيـقـوم بـتـسـلـيـمـهـا الى
شاريع واخلدمات الهندسية دائرة ا
فـي وزارة الــصــحــة  فــيـــمــا ســيــتم
تـنـفـيـذ مـرحـلـة الـبـنـاء عـلى الـقـرض
الـــســعـــودي بــعــد إكـــمــال إجــراءات

اإلحالة من قبل وزاره الصحة ) . 
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وأعلن محافظ ديالى مثنى التميمي
 االتـفـاق عـلـى انـشـاء سـد "تـرسـاق"
ووادي الـنـفط" في نــاحـيـتي قـزانـيـة
ــكـتب ومــنــدلي بــاحملـافــظــة.وذكــر ا
االعالمـي حملــافظ ديـــالى في بـــيــان
تـلـقـته الـ (الـزمـان)  أن  (الـتـميـمي
اسـتقـبل مـدير عـام تـشغـيل مـشاريع
الـــري والــبـــزل ومــديـــر عــام شـــركــة
الـعـراق ومـعـاون مـديـر عـام تـشغـيل
وارد مشـاريع الري والـبزل ومـدير ا
ــائـيــة في احملــافـظــة)  مــبـيــنـاً ان ا
(الـلــقـاء نـاقش الـتـغــيـيـرات اجلـويـة
الــتي ضـربت احملــافـظــة بـاإلضــافـة
الى كـميـة االمـطار الـتي هـطـلت على
احملافظة وكيفيـة االستفادة منها) .
وشدد التـميـمي حسب البـيان  على
(ضـــرورة االســـتـــفـــادة من كـــمـــيــات
ـيـاه وعـدم هـدرهـا بـاإلضافـة الى ا
تـمـريـرهـا في الـقـنـوات الـتي تـسـهل
من عمـليـة خزنـتهـا في البـحيرات) 
مـشيـرا الى ان اجلـانـبـان اتفـقـا بـعد
اطالع الـتـمـيــمي عـلى  (انـشـاء سـد
تـرسـاق و وادي الـنـفط في نـاحـيـتي
قـزانـيـة ومنـدلي ) . ومـن جانـب آخر
تحدث االعالمي باسم قيادة كشف ا
شرطـة محـافظـة ديالى الـعقـيد غالب
الـعـطـيـه  عن اتـخـاذ حـزمـة قـرارات

نفـذوا حـملـة تفـتيـش صبـاحيـة على
الــصــيـدلــيـات والــعــيـادات الــطـبــيـة
اخلاصة في قـضاء بعقـوبة -السوق
ــؤســسـات ــتــابــعــة عــمل ا الــقــد 
الـــصـــحـــيــــة اخلـــاصـــة) . واضـــاف
العزاوي  انه ( خالل الزيارة غلق
مــذخـر ادويــة ومــسـتــلـزمــات طـبــيـة
مـــخــــالف لــــلـــشــــروط والــــضـــوابط
الـصـحـيـة و سـوف يـتم اتـخـاذ كـافة
اإلجــــراءات الـــــقــــانـــــونــــيـــــة بــــحق
) . ومن جهة اخـرى اعلنت اخملالفـ
دائـــرة صــــحـــة ديـــالى  عن إكـــمـــال
رحـلة األولى والثـانيـة من مشروع ا
مــســتــشــفى ســعـة  200 سـريــر في
ـتــمـثــلـة بــاجنـاز قــضـاء بــلــدروز وا
التـصـاميم الـكامـلـة للـمشـروع وعلى
القـرض اليـاباني . وقـال مدير إعالم
صـــحــــة ديـــالى فـــارس الـــعـــزاوي لـ
(الـزمان ) انه  (وبـتـوجـيه ومتـابـعة
شخصيـة من مدير عـام صحة ديالى
علي حس التميمي وبالتنسيق مع

ـدرسـة والــصـالح الـعـام ) . واكـدت ا
عـضـو مـجــلس مـحـافـظـة ديـالى  ان
(جهـودنـا مسـتـمرة في خـدمـة اهالي
احملـافـظـة  لـكـافـة مـنـاطـقـهـا وتـلـبـية
احـتـيـاجــاتـهم وفق مـا تـوفـر ومـتـاح
لـديـنـا وفـي كـافـة اجملـاالت اخلـدمـيـة

ومنها التربوية) .
واعلنت دائرة صحة ديالى  ان قسم
الـــتـــفـــتـــيش والـــشـــكـــاوى شـــعـــبـــة
ؤسسات الصـحية اخلاصة وخالل ا
حـمـلـة تـفـتـيـشـيـة عـلى الـصـيـدلـيـات
والعيادات اخلـاصة  بقضـاء بعقوبة
ـستـلزمات  اغلق مـذخرا لألدوية وا
الـــطـــبـــيـــة  مــــشـــددا عـــلى اتـــخـــاذ
االجراءات القانـونية بـحق اخملالف
منهم . وقال مدير إعالم صحة ديالى
فــــارس الــــعــــزاوي لـ (الــــزمــــان) ان
(فـريـقـا من قـسم الـتـفـتـيش - شـعـبة
ؤسسات الصحية اخلاصة و مدير ا
ـؤسـسات الـصحـية شعـبـة تفـتيش ا
اخلاصة الصيدالني حيدر فواز جنم

مهـمة في االجـتمـاع االستـثنـائي ب
قــائــد شــرطـة ديــالى الــلــواء فــيـصل
كـــاظم الــــعـــبــــادي ومـــديــــر صـــحـــة
احملـافــظـة الـدكــتـور عـلي الــتـمـيـمي.
ان (قـائـد وقـال الـعـطـيه لــ (الـزمـان) 
شــرطــة ديـالى الــلــواء فــيـصـل كـاظم
العبـادي عقـد اجتمـاع استـثنائي مع
مــديـر صــحـة ديــالى عـلي الــتـمــيـمي
بـحــضـور رئـيـس جلـنـة الــصـحـة في
مـجـلس ديـالـى جنـاة الـطـائي وكـبـار
ضــــبــــاط مـــقــــر الــــقــــيــــادة ومـــدراء
سـتشـفـيات تـناولت دراسـة العـديد ا
ـشـتـرك ـلــفـات ذات االهـتـمــام ا من ا
تعـلقة بـتعزيز االنـشطة الـصحية وا
فـي ديــالى بــشــكـل عــام واســتــثــمــار
االســـتــــقــــرار االمــــني فـي حتــــســـ
قدمــــة مستوى اخلدمات الصحية ا
ان لـلـمـواطــنـ ). واضـاف الـعـطـيه 
(االجتـماع خـرج بقـرارات مهـمة جدا
ابــــرزهــــا انــــهــــاء مــــلف عــــســــكــــرة
ـراكـز الصـحـية في ـستـشـفيـات وا ا
عـمــوم مـنــاطق ديـالـى من خالل مـنع
دخـول اي ضـابط او مـنـتسـب يحـمل
السالح الى اي مـرفق صحي واعادة
الــعـمـل بـالــصـيــدلــيـات اخلــافـرة في
ــدن الـرئــيـســيـة بــعـقــوبـة ومــراكـز ا
وتــامــ احلـمــايــة لــهـا   فــضال عن
تــكـلــيف قــوة من فــوج فض الــشـغب
ـستـشـفـيات لـفـترة مـؤقـتة حلـمايـة ا
حلـ مـسـكـهـا من قـبل قـسم حـمـايـة

نشآت) . ا
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واشـار العـطـيـة   الى ان (االجـتـماع
اتـــفق ايـــضــــا عـــلى اعــــادة الـــعـــمل
بالـعيادة االسـتشاريـة اجملانـية لدعم
راجـعة الفـقراء الـذين ال طـاقة لـهم 
ــسـاء ألول عــيـادات االطــبــاء خالل ا
مرة بعد 2003  باإلضافة الى تام
خطوط ساخـنة لالستجابـة السريعة
خاصـة باألطبـاء لتـقد اي مـساعدة
لـــهم كــمــا  االتــفـــاق عــلى حتــديــد
واطـن للـمرضى الراقدين زيارات ا
سـتـشفـيات بـعد انـتهـاء الدوام في ا
الــرسـمي ودعـم خـطط صــحــة ديـالى
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اعلنت عضـو مجلس محـافظة ديالى
سمـيـرة الزبـيـديعن تـخـصيص مـبلغ
ــدرسـة لــبــنــاء صــفـوف اضــافــيــة 
ـقداديـة  فـيـما اكـدت انـها بـقضـاء ا
على تواصل  مـستـمر مع كافـة ابناء

احملافظة . 
وقــالت الــزبــيــدي لــ (الــزمــان) امس
ـنــاشــدة أهـالي قــريـة انه ( تــلــبـيــة 
حـسـ اخلـلـف  الـواقـعـة في قـضـاء
ــدرســة ــقــداديــة  قــمــنــا بــزيــاره  ا
حـطـ والـتـقــيـنـا بـاألهـالي لالطالع
عـلى واقعـهـا اخلـدمي  واالجـتـماعي
ومـــنــهـــا االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصــة
درسـة) . واضافت الـزبيدي   أنه با
( قمـنا بـتخـصيص مـبلغ  47ملـيون
ديـنــار من مـبـالغ اإليــرادات احملـلـيـة
ـجـلس احملـافظـة لـغرض اخلـاصة 
بناء  3صفوف اضـافيـة  في مدرسة
حـــــطـــــ   اضـــــافـــــة الى اكـــــمـــــال
جتهيـزاتها الكـهربائـية خدمة لـطلبة

في انهاء مـلف الصيـدليات الـوهمية
ـــغـــشـــوشــة ومـــكــافـــحـــة االدويـــة ا
ـنع دخـول وتـشـكـيل فـريق مـشـتـرك 
اي شــحـنــة لألدويــة دون احلــصـول
عــلـى مــوافــقــات اصــولـــيــة من قــبل
اجلـهــات ذات الـعالقــة وتـخــصـيص
قـــوة حلــمـــايــة ســيـــارات اإلســعــاف
نـاطق النائية) . وتابع القادمة من ا
ثل خارطة ان (ما  االتفاق عليه 
طـــريق هي االكـــبـــر من نـــوعـــهــا في
ديـالى النـعــاش اخلـدمـات الـصـحـيـة
في احملافـظـة بعـد االسـتقـرار االمني
مؤكـدا بان سـتراتـيجـية قـائد شـرطة
ديــالـى الـــلـــواء فـــيــصـل الـــعـــبــادي
تـتضـمن دعم انـعـاش كل الـقـطـاعات
احليوية في احملافظة وتقد العون
االمني لها بهدف بناء مرحلة جديدة
تــنــعــكس ايـــجــابــيـــا عــلى حــيــــــاة

دن والقرى).  االهالي في كل ا
وقال رئـيس مـجلس مـحـافظـة ديالى
عـلي الدايـني لـ (الـزمـان) إن (الـهزة
االرضــيـة الــتي ضـربـت جـمــيع مـدن
ديــالى  كـــانت اقــوى درجــاتــهــا في
ـدن الـشـرقـيـة الـقـريـبة مـن احلدود ا
العراقية  – االيرانية ومنـها خانق
وقـزانـية ولم تـتـسـبب بـأي اصـابات
بــــشـــريـــة). واضــــاف الـــدايـــني  ان
(تـقاريـر اجملـلس االولـيـة لم تـسجل
حـــتى االن حــصـــول انــهـــيــارات في
ـنـازل)  الفـتا الـى انه  ( االيـعاز ا
ـــدني مـن اجل تـــفـــعـــيل لـــلـــدفـــاع ا
االرشـــادات الـــتـــوعـــويـــة اخلـــاصـــة
واجـهـة الهـزات االرضـية) .  فـيـما
انــهـا اعــلــنت دائــرة صــحــة ديــالـى 
سـجلـت حاالت اغـمـاء نـتيـجـة الـهزة
االرضــيــة الــتي ضــربـت احملــافــظـة
فـيـما اشـارت الى ان االوضـاع حتت
ــتــحــدث بــاسم الــســيــطــرة. وقــال ا
الدائرة فارس العزاوي لــ (الزمان) 
 انه ( تسجـيل حاالت إغمـاء بفعل
الـهـزة األرضـيـة في مـنـاطق خـانـق
وجـلـوالء)  مــضـيـفـا  ان (االوضـاع
حتت السيطـرة وال توجد أي اضرار

بشرية او حوادث) .   
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لـم جنــد مــقــعــدا فــارغـــا في الــطــابق
الـــســـفــلـي الـــذي ال يـــدخــلـه الـــهــواء
ــجـــرد بــدأت اغــاني ولــكن  الــبـــارد
الـدجـتـيل تـصدح صـعـد الـشـباب الى
ـكشوف لـلمـمارسة الطـابق العـلوي ا
الدبكـات ورقصة اجلـوبي التي يطلق
عــلـيـهــا الـعــراقـيــون (هل بـلي يــلـعب
جـــوبي) ألن الـــبــعض ال يـــعـــدهــا من
(الــرقـص) لــرجــولــة احلـــركــات الــتي

تعبر عن القوة والشجاعة. 
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وبـــذلك اســتــطــعـــنــا احلــصــول عــلى
طـاولـة فارغـة لـتقـضي فـيهـا اكـثر من
ــنـاظـر  90 دقــيـقــة ونـحن نــتـمــتع بـا
الـطــبــيــعــيـة اجلــمــيــلــة الـتـي حتـيط
يـاه الصـافية بـبحـيرة مـرمرة وزقـة ا

وســـيـــر الـــتـي امـــتألت بـــالــــطـــيـــور 
الــــــقـــــوارب وسط امــــــواج مـــــرمـــــرة
اخلـطــيـرة. ومـررنــا عـلى الـكــثـيـر من

اجلــزر لـكـنـنـا لم نـتـوقف اال في اكـبـر
جـزيرة الـتي يـطـلق عـلـيـهـا سـيـاحـيا
(جــزيــرة االمــيــرات) بــيــنــمــا االتـراك
يـطـلـقـون عــلـيـهـا (جـزيـرة بـيـوك ادا)
وتعـني (اجلزيرة الـكبيـرة) اما اجلزر
االخـــرى  8 فـــهي مـن حـــيـث احلـــجم
صـغـيـرة جـدا قـيـاسـا لـهـذه اجلـزيـرة
التي تبلغ مساحتها  5.46 كم2 وهذه
اجلــــزر كــــانت مــــنــــفـى في الــــعــــهـــد
البيزنطي للـملوك واالمراء وعوائلهم
مـن االمـيـرات كـعـقوبـة تـتـخـذ ضـدهم
الى ان سيطر عـليها العـثمانيون عام
1453م  وكـــان ذلك عـــلى يـــد الــقـــائــد
"سـلــيــمـان اوغــلــو" لــتـكــون مــنــتـجع
ومــنـذ فــتـرة لــلـسالطــ وعــوائـلــهم 
ـراكز السياحية بعيدة اصبحت من ا
مع انـني ارى فـيـها ـهـمة  ا
مــركـــز ســيــاحـي في فــصل
الــصـيف ألنـنـا كــنـا نـعـاني
مـن بـــرودة اجلـــو في هـــذا
الــيـــوم ســرق مــنــا مــتــعــة
الــــتــــجــــول في اجلــــزيـــرة
لالطـالع عــــلى الــــبــــيـــوت

UI¡∫ محافظ ديالى خالل لقائه وفد مشاريع الري والبزل

بغداد

¡UO(« »uŁ …√d*« Íbðdð ULMOŠ
ـرأة ثوب احلياء فمعنى ذلك رأة  وحـينما ترتدي ا قيل ان احلياء زينة ا
أنها عزيزة النفس  مصونة لها كرامتها  وانها مهما ارتدت على بدنها
رأة من ثياب زيـنة فـان ثوب احلـياء هو األحـلى واألفضل .فـان جتردت ا
عن ثوب احلياء تكـون حينئذ مبـتذلة رخيصـة تتطلع اليـها األع بنظرات
غـرية  بل ان هذه احتقـار ال سيمـا اذا كانت ترتـدي الثيـاب الفاضـحة ا

ن يتطلعون اليها . الثياب تثير الفتنة 
رأة الـتي تثـير االهـتمـام حقـا هي التي تـكون شـخصـيتـها وانـوثتـها ان ا
بارتدائها ثوب احلياء وليس ثوب الزينة والتبرج  انها ليست سلعة تباع
فـاتنها فحسب وهي وتشترى كما يـظن البعض الذي يريـد ان يستمتع 
ليست ايضـا احلبيسـة الدار اجلاهلة الـتي ال تعي شيـئا من امور احلياة
.. ال ليس األمر هـكذا .. انها سـتكون الـزوجة الصـاحلة لبـعلهـا تشاطره
اعباء احلـياة بـحلـوها ومـرها وهي ستـكون األم الـتي حتمل عـلى عاتـقها
مسؤولية تربـية اوالدها ليكـونوا رجاال امناء لـوطنهم .لقد ظـلمها اجملتمع
زمنـا طويال ولم يـعـرف اهمـية دورهـا بل بـخس حقـوقهـا ايـضا .وحـينـما
رأة فـانه من الغـ أن نـظن أن حيـاءها يـحـجبـها عن نتـحدث عن حـيـاء ا
ارسة عـملـها الـذي يلـيق بهـا  اذ ليس الـعمل حـكرا على الـرجل فهي
قادرة على اداء مهـمتها خـير اداء ال سيـما اذا كان ينـاسب قدرتها وهي
رأة من حتمل في طـياتـها الـرقة والـعذوبـة واحلنـان .وماذا بـعد ! ..أمـا ا
التي تـخـرج من بيـتهـا مـتبـرجـة متـعطـرة مـتزيـنة فـهي ال شك قـد أطاحت
ا ـطاف نستشهـد بهذا الصدد  فهوم احلياء بـكل معانيه .وفي آخر ا
يقوله رب العزة ( فجاءته احداهما تمشي على استحياء) انها ابنة النبي

شعيب جاءت الى الـنبي موسى تـدعوه الى لقـاء ابيها
لـيــجـزيه اجــر مـا ســقى لــهـمــا  وهي عـلى األرجح

التي تزوجها النبي موسى .
ان) أما رسـول الـله فـيقـول (احلـيـاء شعـبـة من اال

رأة ثوب احلياء     ينما ترتدي ا
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