
االمـر في غايـة اخلـطـورة  نحـتـاج لـلحـكـمـة والشـجـاعة
ـزايدات في ـنـاقشـته بـعـيـدا عن الـتـزمت والـتـطـرف وا
الـتـقـوى والـتـديـن والـعـنف في الـتـصـرف والـتـعـامل مع
الـراي اخملـالف. ان  تـهـذيب الـشـعـائـر  احلـسـينـيـة من
ذل غاالة امثال التطبير والتطي والزحف   ا البدع وا
عــلى االرض وجـلـد الـذات وحتـقـيـرهـا وسـيـلـة لـلـتـقـرب
رحـعية ارسـات اخرى حتـتاج  وقـفة شـجاعـة من ا و
والـعـقالء من  رجـال الـدين لـوضع حـد لـهـذا  الـتـمادي
الـذي يسيئ جلـوهر الـشعـائر احلـسيـنيـة وهي منـاسبة
نـريــدهـا  حتــرك في الـنــفـوس روح الــثـورة   لالصالح
والتضـحيـة بالذات من  اجل  االهـداف النـبيلـة واعمال
اخلـير التي تـعمر وتـمجد الـعمل الصـالح وحتث الناس
ــبــادرة  والــتـــضــحــيــة واالخالص  في لــلــتـــضــامن وا
بادرات خلدمة الصالح العام. فهل يرضى الوظيفة  وا
ســــيـــد الـــشــــهـــداء ان نـــتــــهـــرب مـن  واجـــبـــاتــــنـــا في
ـسـتـشـفـيـات ودوائـر الـدولـة بـذريـعـة الـزيـارة  لـيـموت ا
ـرضى وتــؤجل الـعـمــلـيـات الــطـارئـة وتـعــطل مـصـالح ا
ـوظـفة السـابيع او وظـف او تلك ا الـناس لـغـياب هـذا ا
بـحــجـة قـطع الـطـريق واتــهـام من يـطـالـبــهـمـا بـااللـتـزام
بـشـتى الـتـهم...وهل يـعـقل ان تـصـمت وزارة الـداخـلـية
وامانـة بغداد  والدوائر الـبلدية   للتـجاوز على الشارع
ـرور على الـطـريق السـريع الن اصـحاب الـعام وقـطع ا
ــواكب يـروق لـهـم اثـارة االنـتـبــاه وقـطع الـطــريق غـيـر ا
رور وتعريض مبـال  بتاخيـر الناس وعرقلة   حـركة ا
حـتى   حيـاة الزوار   للـخطـر   كون السـرادق  نصبت
وسط الــشــارع عــلى رغم من وجــود فــضــاءات قــريــبـة
ثال  الطريق الـسريع من معسـكر الرشيد ومجـاورة وا
الى الــدورة فـيــصل امـتـدادات ارتــال الـسـيــارات لـعـدة
كيلـو متـرات في مشهـد   للزحـام والفـوضى ال مثيل له
واكب والـسـلطـات  تـذعن وال تـردع او تنـصح وتـنـظم ا
سافـات متباعدة..وهنالك في ساحات.  عامـة معلومة 
ـة في تــخـريب االمـاكن ـؤ ـشــاهـد ا ــمـارسـات وا من ا
واحلـدائق الــعـامـة  ورمـي االف االطـنـان من اخملــلـفـات
والـفـضالت....ومن الـغـرائـب االخـرى   عـزوف الـطـلـبـة
عن الـدوام الــرســمي في اجلــامـعــات السـابــيع تــعـرقل
ـنـاهج الـدراسـيـة  وارباك الـعـمـلـيـة الـدراسـية تـطـبـيق ا
ـوضوع يـنشط  اصـحاب بالـكامل   واجلـدل في هذا ا
االجـندات في  التحـريض وتصفـية احلسابـات  وعرقلة
جــهــود تـرســيخ الــنـظــام واالنــتـظــام بــالـدوام.. لالسف
الـسـلـطـات تـستـثـمـر  هـذه الـشـعائـر وتـمـد  في عـمـرها
السـبـاب سـيـاسـيـة ولـلـتـغـطـيـة عـلى  الـفـسـاد  وحتـويل
ـهـادنـة مع االجتـاهـات  الى مــحـاربـة يـزيـد وحـرمـلـة وا
تظاهرين رموز الـفساد احلالي والـسكوت عن  قتلـة ا
ليارات االبريـاء ومهادنة اللـصوص  الذين  اختلـسوا ا
ويـحـاولـون ان يــبـيـظــوا وجـوهـهم بـالــتـظـاهـر بــالـتـقـوى
واقـامة الشعـائر وكأن احلـس (ع) يسـامح اللصوص
ـجرد اقامتـهم لوالئم التـمن والقيمـة ونصب السرادق
في االمـاكن الـعامـة واسـتـاحار الـرواديـد   للـدعـوة لهم
ـنـاصب....ايهـا الـناس ـغفـرة ونـيل مـرادهم باعـلى ا بـا
احلس  دروس  في التضحية  وعنوان  للتقوى واداء
الـواحب ورفض للمـهانة  والذلـة وهو مع جوهـر التقوى
وضــد الــبــدع ومــظــاهــر ايــذاء الــذات وجتــاهل حــقـوق
ــارســون االخــرين عــلـــيــنــا ان نــعــلم الــنــاس   كــيف 
الـشـعائـر بـاصولـهـا وان تـكون وسـائل االعالم مـرشدا
تـطرفة.  وخـير الناس ولـيس  مروجا لـلبدع ولالفـكار ا
من  جـاهر   باحلقـيقة  وترك اسـلوب الهمس والـتلميح
او الـلعـب على  الـطرفـ وسنـقول لـلـجمـيع هيـهات مـنا
الذلـة. وان سيد الشهـداء يوصي محبيه بـاستثمار  كل

دقـــيــقــة فـي االعــمــار واالصالح ومـــتــابــعــة
الـدروس الــعــلـمــيــة وحتـويل اجلــامــعـات
ـراكز لـلتـنـوير تـقود احملـتـمع وال تنـقاد
الجـــــــنــــــــدات اجلــــــــهـل وال يــــــــصح اال

الصحيح.
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ـفارز اكـدت دائـرة صـحـة الـنـجـف ان ا
ـنـتـشـرة عـلى الـطـبـيـة الـتـابـعـة لـهـا  ا
ـؤديـة الـى مـديـنـــــــة جــمـيع الـطــرق ا
ـقـدسـة  اسـتـقـــــــــبـلـت اكـثر كـربالء ا

مـــــــن مــــلـــــيــــــــون زائــــــــــــر عــــراقي
واجنبي . 

وقـال مديـر عام صحـة النجف الـدكتور
رضـوان كـامل الـكـنـدي في تـصـريح ان
(63 مــفـرزة طــبـيــة تـابــعـة لــقـطــاعـات

سـتشفيات الـرعاية الصحـية االولية و
احملـافظة  باشـرت باستقـبال الزائرين
مـن احلـدود االداريـة حملـافــظـة الـنـجف
مع احملافظات اجلنوبية و حتى مدخل
ـقـدسـة . مـضـيـفـاً : مـحــافـظـة كـربالء ا

حـــيث قـــدمت لـــهم جــمـــيع اخلـــدمــات
والعالجات الضرورية). 

وأكــــد الــــكـــنــــدي  ان (مــــجـــمــــوع مـــا
فارز الـطبيـة خالل خمسة اسـتقبـلته ا
ايــام بـلغ (مـلــيـونـاً واثــنـان و عـشـرون
الـفــاً و مـائـة وتـسـعـة وسـتـون ) زائـراً
مـنهم سبـعمائـة وخمــــــــسـة واربعون
الف وســـبــعــمـــائــة وثــمـــانــون) زائــراً
اجـنبيـاً (ومائتـان وستة وســـــــــبعون
الـف وثالثـــمـــائــــة وثـــمـــانـــون) زائـــراً

 . عراقياً
مـــشـــيـــراً الـى ان (نـــســـبـــة الـــزائـــرين
ــــئـــة  من االجــــانـب   بـــلــــغت  73 بــــا
فارز الطبية راجعي ا اجملـموع الكلي 
  حـيث ان دائرة الصحة استنفرت كل
مالكــاتـهـا  وسـخـرت كل امـكـانـيـاتـهـا
لــتـقــد فــضـلى اخلــدمـات الــصـحــيـة
لــلــزائـــرين وقــامت بــتــوفــيــر االدويــة

واخلدمات التي يحتاجها الزائر). 
وفـي اجلـــــانب الـــــوقـــــــــــــائي قـــــامت
الــــــدائـــــرة بــــــنــــــشـــــر وتــــــوزيع االف
طويات الصحية التي الـبوسترات وا
باديء الـصحة العامة تـؤكد االلتزام 

واحلفاظ على النظافة العامة. 
مـضـيـفـاً  كـمـا (قـامت  40 فـرقـة طـبـيـة
ـــواكب مــــخـــتــــصـــة بـــرش جــــمـــيـع ا

نـنهزم من ساحتـها خوفا عنـد سماعنا
صــافـرة الـبـصـواني بـرتـو أو عـايش .
كــثــيــرة هـي شــذرات جنــاح ســاسـون
واحلــديث عـنــهـا يــطـول وحتــتـاج كل
فـأيـة شــذرة مـنـهــا إلى بـحث مــسـتــقل
داللـــة أســـمى وأروع مـن حــكـــايـــة ذلك
الــقــروي الـبــسـيـط عـبــد الــرحـيم فالج
الـتي اراهـا يـاقوتـة في الـقـيم و زمردة
فقد كان عـبد الرحيم فالج فـي األخالق
يــجـلس في إحـدى عالوي هـيت وكـان
عـند صاحب العـلوة خمسـة دنانير في
ا أراد صـاحب العلوة جـرارة خزنته و
اخلــــروج إلى الــــســـوق الجنــــاز عـــمل
خــاص به طــلب مـن جــلـيــسه أن يــحل
مـحله في الـعلوة إلى أن يـعود وحيت
عــاد لم يــجــد الـدنــانــيـر اخلــمــسـة في
اخلــزنــة فــسـألـه عـنــهــا فــأجــابه: لــقـد
أخـذتـهـا ألنـني بـحـاجـة إلـيـهـا  ومرت
األيـام وكـان عـلى عـبـد الـرحيـم أن يفي
ــلك حــيــنــذاك غــيــر ولم يــكن  الــديـن
زعوم وفي حمار فباعه وسدد الدين ا
ذات يــوم عــثــر صــاحب الــعــلـوة عــلى
ـــبـــلغ فـي إحـــدى فـــتــحـــات خـــزنـــته ا
وحــــ الــــتـــقى فــــتـــعــــجب مـن األمـــر
اذا فـعلت هذا ?فقال بـصاحبه قال له: 
لـه: خـــشــــيت أن ال تـــصــــدقـــني وان ال
ـا يـحـفظ يــصـدقـني احــد فـتـصـرفـت 
كــرامــتـي. لــقــد كــان الــبــاحث مــبــدعــا
ـا فيـما قـدمه لـنا عن الـصنـاعات وكـر
الـتـراثـيـة الـهـيـتـيـة وهي جـهـود قـيـمة
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وعــظـيـمـة وان له في بـعــضـهـا الـسـبق
عـلى غيـره وقد اجتـهد كثـيرا في جمع
كل مـا يـتـعـلـق بهـا ابـتـداء مـن صـنـاعة
الـناعـور مرورا بصـناعة وسـائط النقل
الـنـهـري"الكـايـة والـشـختـور" وصـنـاعة
ــــــواد اإلنــــــشــــــائــــــيــــــة" الــــــقــــــيـــــر ا
ـــواد واجلص"وصـــنـــاعـــة ا والـــنــــورة
الـغذائية"الـدبس والطحينـية" وصناعة
الـفخار واحلـياكة والـفروات واخلصف

والسف وطالء أواني النحاس.
ويــبـدو أن احلـاج جنــاح سـاسـون كـان
العــبـا مـاهـرا في لــعـبـة "الـكــعـاب" فـقـد
صـور لنـا اللـعبة تـصويـرا جمـيال تبدأ
بـــصـــبغ الـــكـــعـــاب بـــاألحـــمــر واألزرق
واألصــفـــر واألخــضــر عــنــد أيــة جــارة
تـصـبغ خوص الـسف أو اخلصف دون
وبـعد الـصبغ تـأتي مهـمة أخرى مـقابل
أكـثـر صعـوبة من سـابـقتـها وهي صب
الـرصـاص في ثقـوب الـكعـاب كي تـثقل
وزنــهـا وتــؤدي الـغـايــة في الـلــعـبـة ثم
يــوضـح لــنــا بــدقــة مــراســيم الــلــعــبــة
وفـنـونـهـا. ونـظـرا لـعـدم إتـقـانـنـا لـهذه
الـلـعـبة الـتي سـبـقت زمـننـا فـقـد لعـبـنا
الــدعــبل بــعــد خـطــطــنــا األورطــة عـلى
األرض وتـعـفرت وجـوهنـا من ترابـها .
كثيرة وجميلة هي العاب مدينتي التي
ذكـرها لنا احلـاج جناح وكان بودي أن
ولـكن أشــارك الالعــبـ فــيــهـا لــعــبـهـم
فـلم اسـتـطع أن الـعب لـلـعـمـر أحـكـامه 
الـــــغـــــبـــــيــــــة وال الـــــشـــــيـــــكـــــركع وال
وال وال إحلــــــــــاح اجلــــــــــنــــــــــجــــــــــرص
ـــا اســــتـــطـــيع أن الـــعب ور اخلـــوزل
ـشـواش وان اكـسـر الـعـبـدة وان أخـذ ا
احلــديــدة. ونــتـرك الـالعـبــ ولــعــبـهم
ونـستريح قرب ناعـور شوكة ونستمع
مـن الباحـث إلى ما اسـتطاع جـمعه من
األمـثال الهـيتية والـتي أكد أنها هـيتية
أبـــــا عن جــــد مـن خالل ارتــــبـــــاطــــهــــا
بـاألشـخـاص الـذين رويت عـنـهم أو من
ثل خـالل مواقع األحداث التي ارتبط ا

بـها .  لـقد كان فـعل الباحث هـذا راقيا
كـنجارة حـنوش فلم يكن كـعمارة بيت
ـا جاء به مـحـبـوب وأنـنا سـعـيـدون 
فــلـن نــطك طــكــة بــنـــجه ولن نــطــمس
وحــتـى لــو طــمــست دوس بــكــوثــلــهــا
وأرجـو أن يـطمـئن البـاحث فلن يـخرب
الـكـدر ولن نلـزم الـسيم وسـنـكون كـما
هـــو نـــافـــعـــ فــلـــســـنـــا حـــجـــر بــاب
وليـطمئن احلـاج جناح ويقول الـغربي
ــا أنـهــا سـلــمــتـنــا ثـمن لــلـعــجــوز طـا

الزمارة زمّر ابنج يا عجوز.
ونــلــتــقـي مع الــبــاحث لــنــســتــمع إلى
أهــازيـجه الـهـيــتـيـة الـتي تــفـاخـر بـهـا
الـهــيـتـيـون وهـزجـوا بـهـا فـمن مـنـا لم
يـسـمع (صفـره أخـشاب احـنـا تلـوگـنا)

ومن الهوسات إلى الغزل والعتاب 
لــو هــلــهــلـتـي يـاعــــــمــتــنــا وإحــنـــــــا
الــصــبــيـان بــلــمــتــنــا من ســابج هـذي

عادتنه لياخذ حلوه يطب اجلنة
ــيـمــر ويــغـني مع ــر بــنـا عــلى ا ثم 
ـغـنـ علـمـيـمـر وعلـمـيـمـر وعلـمـيـمر ا

نحر حاير أحب احلنج وال ا
وفي أثـناء نقاشنا عن أيهما
أجــمل لــنــقــبـلـه احلـنج
ـنـحـر نـسـتـمع وال ا
إلــى صـــــــــــــــــــوت
ـــغــــني يـــغـــني ا

االبوذية:
ســـــــره ضــــــعن
أألوده دوم

يسره
ـنـاي ما وعـسى 

تعتاز يسره
الــله الـكـال بــعــــــد الـعـسـر

يسره
العسر شفته اليسر ما مر عليه

وأيـا كان شـاعر هـذه األبيـات هيـتيا أم
غـيـر هـيـتي نـدعـو الـله أن يـيـسـر أمره
وان يـكـون له بعـد العـسر يـسرا . ولـنا
مع الـباحـث وقفـة عتاب عـلى مـا نشره

من تـراث في باب العتابة فاغلبه إن لم
يـكن كله تراث غير هيتي بل هو تراث
عـربي فمن منا ال يعـرف قصة عبد الله

الفاضل وكلبه شير ح قال معاتبا:
هلك شالو عالمك حولي يا شير
وذبولك إعــــظام احليل يا شير
يلن تبجي بكل الدمـــــع يا شير
هلك شــــالو على حمص وحما

رحـم الــــلـه جنــــاح ســــاســـــون صــــالح
األصـيل واسـكـنه فـسـيح جـنـاته والهم
أهـله الـصـبـر والسـلـوان وإنـا لـله وإنا

اليه راجعون.

 جناح ساسون
صالح

ـــعـــمـــوري  الى ان ســـاعـــة . واشـــار ا
(اهـالي ديـالـى من مـخـتـلف الـقـومـيات
ــذاهـب تــبــرعــوا لــتــأمــ االغــذيــة وا
لـلـزوار االيـرانـي الـذين بـلغ مـسـتوى
ـنـذريــة اعـدادا قـيـاسـيـة تــدفـقـهم من ا
وصـلت الى 20 ألـف زائر  في الـيوم ).
سلم في واكـد رئيس احتاد علمـاء ا
ديـــالى أنه  (  تــأمـــ كل اخلــدمــات
ومـنهـا الصحـية باإلضـافة إلى وسائل
الـنقل لـتأم نـقل األعداد الغـفيرة إلى
قـدسـة سـواء في بـغداد أو الـعـتـبـات ا

سامراء أو النجف وكربالء ).
وأعـلنـت  قائـممـقامـية  قـضاء بـعقـوبة
ـصــادقـة فـي مـحــافـظــة ديـالـى   عن ا
على 30 مـشروعا خـدميا بـكلفـة بلغت
اكـــثـــر من 15 مـــلـــيــار ديـــنـــار.  وقــال
قــائـمــمـقــام قـضــاء بـعــقـوبــة عـبــدالـله
احلــيـالي  لـ ( الـزمــان ) ان  ( مـجـلس
ديـالى صادق رسميا على 30 مشروعا
خــدمـيــا داخل بـعــقـوبــة وضـواحــيـهـا
تـضـمنت عـدة قـطاعـات اساسـيـة منـها
ـدارس بـكــلـفـة الــكـهـربــاء والـطــرق وا
مـادية بلغت اكثر من 15 مـليار دينار).
ــــشــــاريع واضــــاف احلــــيــــالي ان  (ا

ـصادق عـليـها سيـجري تـمويـلها من ا
مـيـزانـيـة تـنمـيـة االقـالـيم لـعام 2019)
ـشـروع سـيـعـطي دفـعـة مـؤكــدا ان  ( ا
جـيـدة لسـوق العـمل من نـاحيـة توفـير
فـرص عمل للعاطل كما انها ستعالج
جــزءا من ازمــة اخلــدمــات االســاســيـة
خاصة في االحياء واالزقة السكنية ) .
فـــيـــمـــا وجّـه مـــحـــافظ ديـــالى مـــثـــنى
الـتميمي  بإعادة جميع نازحي ناحية
الـــســعـــديــة في قـــضــاء خــانـــقــ إلى
مــــــــنــــــــاطــــــــقــــــــهـم وفـق اإلجـــــــراءات

القــــــــانونية. 
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واضـاف الـتـمـيـمي لــ ( الـزمـان ) امس
انه (أمـر بـإعـادة الـنازحـ إلى نـاحـية
الـســعـديـة وفق اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
الـالزمـــة وذلك بـــعـــد انـــتـــهـــاء زيــارة
أربـــعــيــنـــيــة اإلمـــام احلــســ (عـــلــيه
الـسالم) . الى ذلك اعلـنت تربـية ديالى
عن افـتـتـاح مـركـز مجـتـمـعي جـديد في
ــديــر الــعــام قــضــاء بــلــدروز.  وقــال ا
لــتــربـيــة ديـالـى  ونـائب رئــيس جلــنـة
مـحو االمـية في احملـافظـة  جعـفر معن
الـزركوشي   لــ ( الـزمان ) انه   ضمن
خـطة مـديريـتنـا وبالتـزامن مع انطالق
الــعـام الـدراسي بــاشـرنـا  بـاســتـقـبـال
نــســاء احملــافــظــة الــراغــبــات بــتــعــلم
وتــطـويــر مــهـارات احلــيـاة اخملــتـلــفـة
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كـشـف عـضـو مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى
خـضــر مـسـلم الـعـبـيـدي عن انـتـعـاش
غــيــر مــســبـوق لــقــطــاع الــنــقل الــعـام
واخلـاص في احملـافظـة إثر اسـتمرار
.وقـال العـبيدي تـدفق الزوار االيـراني
لـ (  الــــزمـــان ) امـس ان  (تـــدفق االف
ـنـذرية الـزوار االيـرانـي عـبـر مـعبـر ا
ركزية احلـدودي ومنهـا الى الساحـة ا
الـقـريـبـة من ناحـيـة جـديـدة الشط  من
خـالل حـافالت حــكــومــيـة ومن ثـم يـتم
ـركــبــات أهـلــيــة مـتــوســطـة تــقــلـهـم 
ــقــدســة وكــبــيــرة صــوب الــعــتــبــات ا
تــسـبــبت بـخـلـق حـالـة انــتـعــاش غـيـر
مــسـبــوقـة لـقــطـاع الــنـقل ) .  واضـاف
ـركزيـة التي الـعـبيـدي أن  (الـساحـة ا
خـصـصـها مـجـلس ديالى قـرب جـديدة
الـشط لـتنـظيم نـقل الـزوار االيرانـي

ـقــدسـة جـذبت إلــيـهـا الى الــعـتــبـات ا
ــــركـــبــــات من وســــائل الــــنـــقل آالف ا
اخلـاص وخـلق مـوسم عـمل نـشط جداً
ــا )  مـــشــيــرا الى ان  ( الـــســاحــة ر
سـتجـذب مركـبات نـقل خاصـة من عدة
مـحـافـظات ألن أعـداد الـزوار في تـزايد

مـستـمر وسـيصل الى مـستـواه االعلى
في غـضـون ايـام قـليـلـة وسط تـوقـعات
ــرور من 20,10 الــفــاً يــومــيــا عــبــر
ـــنـــذريــة مع اقـــتـــراب مــوعـــد زيــارة ا
االربـــعــ ) .  من جــانـــبه قــال رئــيس
سـلم في ديالى جبار احتـاد علماء ا
ـــعـــمـــوري لـ ( الـــزمــان ) إن  ( آالف ا
ــنـازل الـسـكــنـيـة في نـاحــيـة جـديـدة ا
الـشط  شـمـال غـرب بـعـقـوبـة  والـقـرى
الـقريبة منـها فتحت أبوابـها الستقبال
الـزوار االيـرانـيـ الـقـادمـ من مـعـبر
ـنـذريـة ألداء مراسـيم زيـارة االربـع ا
فـي حــــــدث هــــــو االول من نــــــوعـه في

ديالى) . 
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ـــعــمـــوري أن  ( الـــعــوائل وأضـــاف ا
الـعراقيـة تقدم كل اخلـدمات للزوار من
بيت وتقد الطعام )  نـاحية تام ا
الفــتــا الى أن  ( أكــثــر من 50 مــوكــبــاً
ـركـزية خـدمـيـاً انتـقـلت الى الـسـاحة ا
السـتـقـبال الـزوار االيـرانـي الـقـادم
ـنذريـة الى اطراف نـاحيـة جديدة من ا
الــشـط لــتــامــ كل اخلــدمــات لــلــزوار
وهــــم في حالة استـنفار على مدار 24

ــركــز اجملــتــمــعي ولــلــنــســاء ضــمـن ا
ركـز اجلديد حـصرا حـيث  افتتـاح ا
والــكــائـن في مــنــتــدى شــبــاب قــضــاء
بـــلـــدروز والــذين يـــتـــضــمـن عــدداً من
الـــــورش ابــــرزهــــا ورش اخلـــــيــــاطــــة
واحلـالقــة والـــتـــجــمـــيل واحلـــاســوب
وتــعـلـيم الـقـراءة والـكــتـابـة حـيث يـتم
تقدمات وضمن فترة زمنية اسـتقبال ا
ــدة عـــشــرة ايــام). واضــاف مـــحــدد و
ــــراكـــز الــــزركـــوشـي   ان  ( ابـــواب ا
مــفـتـوحـه لـكل من يـرغـب بـالـتــسـجـيل
ضـــمن مــراكــز مـــحــو االمــيـــة إلكــمــال
ـراكـز مــسـيــرتـهم الــعـلــمـيــة وضـمـن ا
اجملــتـمـعـيــة لـتـعــلم مـهـارات حــيـاتـيـة
مـــخــتـــلــفـــة تــســـاعــدهم عـــلى جتــاوز
صـعـوبـات احلـيـاة وتـوفـيـر دعم مـادي
عيشي باإلضافة وحتـس مستواهم ا
الكات التـربوية اخملتصة الى تـوفير ا
في مـجـال الـقدرات الـعـلمـيـة ) . بدوره
اوضح مـديـر قـسم محـو االمـية مـحـمد
عـــبــدالــله مـــشــعل لــ ( الــزمــان )   ان
تــربـيـة ديـالى لـديــهـا اربـعـة وعـشـرون
مــركــز  امـيــة ومــجـتــمــعي  في عــمـوم
اقـضـيـة ونـواحي احملـافظـة اسـتـقـبلت
مع بـداية الـعام الـدراسي اجلديـد اكثر
مـن الف دارس ودارســــــة مـن ابــــــنـــــاء
احملــافـــظــة حــيث  جتــهـــيــز جــمــيع
ستـلزمات االساسية واد وا ـراكز با ا

راكز وحـسب توجيهات الجنـاح هذه ا
وزارة الـتـربـيـة والـهـيـئـة الـعـلـيـا حملـو
االمـــيـــة  ) . فــــيـــمـــا طـــالب اخلـــبـــيـــر
الـرياضي لطيف خلف التميمي  بفتح
حتـقــيق فـوري بـشـأن افـتـتـاح مـدارس
فـي محـافـظـة ديـالى مـن دون سـاحات
ريـاضيـة رغم رصـد األموال لـها. وقال
الــتــمــيــمي لـ (  الــزمـان ) إن  (ديــالى
شــهــدت مــؤخــرا افـتــتــاح الــعــديـد من
ــدارس  احلــديــثــة كــلــفت مــيــزانــيـة ا
احلــكــومــة مــلــيــارات الــدنــانـيــر لــكن
ــــفـــاجــــأة انـــهــــا من دون ســــاحـــات ا
ريـاضـيـة بل و إلغـاء غـرفـة التـربـية
الــفـنـيـة مـا يــثـيـر الـكــثـيـر من عالمـات
االسـتـفـهـام ) . واضـاف الـتـمـيمي  أن
الــــريـــاضـــة جــــزء حـــيـــوي مـن بـــنـــاء
شــخـــصــيــة الـــطــلــبــة وهـي مــتــنــفس
لـــطــــاقـــاتـــهـم )  مـــؤكـــدا أن ( إلـــغـــاء
الـــســاحــات الـــريــاضــيـــة خــطــأ فــادح
وتــصــرف غــيــر مـقــبــول وســتــكـون له
نتائج سلبية في بناء االجيال القادمة
ـواهب الـريـاضـية خـاصـة وان اغـلب ا
ـدارس وصوال انـطـلـقت مـن سـاحـات ا
الى الـــنـــجــومـــيــة ) . ودعـــا اخلــبـــيــر
الـريـاضي الى  ( ضـرورة فـتح حتـقيق
فــوري فـي اســبــاب الــغــاء الــســاحـات
ـدارس احلـديـثـة ومن الـريـاضـيـة في ا

يقف وراءها).

مثنى التميمي
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ـعـقـمـة ـادة الـفــركـون ا احلـســيـنـيـة 
اضـافة الى قيـام فرق الرقـابة الصـحية
ـتابعة ومـراقبة ما يـقدم من مأكوالت
و مـشـروبـات لـلـزائـرين واخـذ عـيـنـات
ـركزي مـنـهـا وارسـالـهـا الى اخملـتـبـر ا
الــذي تـقــرر ان يـكــون دوامه مـســتـمـراً

طوال أيام الزيارة). 
مــبـيــنـاً ان (الـدائــرة قـامت بــنـشـر  94
سـيـارة اسـعـاف عـلى جـمـيـع الـطـرقات

الـتي يـسلـكـها الـزائرون و عـلى جـميع
احملــاور). واثــنى مـديــر عــام الـصــحـة
الـنجف على (االداء العالي الذي يقدمه
فارز الطبية واالسعاف العاملون في ا
الـفـوري   وان مـايـقـومون بـه من عمل
كـبـيـر  هـو مـوضع فـخـر كل الـعـامـل

في الصحة).
وشـهـد مـطـار الـنـجف االشـرف الدولي
ـاضي إرتـفاعـاً  مـلـحـوظاً يـوم االحـد ا
فـي عـــدد الــرحـالت الـــتي وصـــلت الى
رحــلـة قــادمـة ومــغـادرة  حــمـلت 108
عـلـى متـنـهـا اكـثـر من 21600 مـسـافـر
قـادم من شـتـى أنـحـاء العـالـم  الحـياء
اربـعينية االمـام احلس عليه السالم.
ـطـار قال وأكـد بـيـان صادر من إدارة ا
ـطار الـنجف فـية : ان اعـداد الرحالت 
الــدولي في تــزايـد مــسـتـمــر  مع قـرب
ـلـيــونـيـة ألربـعــيـنـيـة األمـام الــزيـارة ا

 . احلس
وأشـــار الــبـــيــان الـى ان (إدارة مــطــار
الـــنــجف الــدولي قـــد وضــعت اخلــطط
االزمــة لــتـــفــويج الــزائــرين الــوافــدين
ــــغــــادريـن خالل مــــوسم الــــزيــــارة وا
األربـعــيـنـيـة  وتـقـد كـافـة اخلـدمـات
الـــــتي تــــســـــهل اجـــــراءات الــــدخــــول

طار). واخلروج  من والى ا
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خضر مسلم العبيدي عبدالله احليالي

نذرية احلدودي cHM∫ زوار ايرانيون في منفذ ا

رضوان كامل الكندي

l¹“uð∫ نشرات ارشادية توزع ب الزوار

الـــيـــوم ودعـت هـــيت واهـــلـــهـــا احـــداً
عـشـاقـها الـيـوم بـكت القـلـعـة وناحت
وحـزنت الــشـاقــوفـة والـدوارة الــقـلــقـة
عـلى ابن من ابـنـاء هـيت  عـاش ومات
مــتـفــوقـا في اخالقه وســمـاحــته  لـقـد
كـان جنـاح ساسـون صـالح ناجـحا في
حـــيـــاته صـــاحلـــا في عـــمـــله.لـم اجــد
أسـمى مـا أقدمه في لـيلـة رحلـيه اال ما
كــتـبـته عــنه قـبل سـنــ فـهي  شـهـادة
احلق الـتي يـستـحقـهـا  ولنـا في أهله
وذويـه خـيـر عـزاء. إن مـا كـتـبه احلـاج
جنـاح سـاسـون صالـح فيه الـكـثـير من
ثـل عقـدا من اللـؤلوء تـراث مـدينـتنـا 
ال شــذرات قــلــيـلــة فــبــعـد أن يــذكــرنـا
بـبـسـتـان شـوكـة - الـقـريب من مـحـلته
ومـوطن صـبـاه- ومـا كـان يـحصـل فيه
مـن دبـكــات وأفــراح أقــامــهــا أجــدادنـا
يذكـرنا زمـار  الـهـيتـيون مع الـطـبل وا
بــعـبـد عـويـنه الــرجل الـذي كـان يـوقظ
أمهاتنا في سحر ليالي رمضان إلعداد
الـسـحور واسـتقـبال صـوم يوم جـديد.
ويـتـذكـر احلـاج جنـاح سـاسـون صالح
نــذور خــضـر الــيــاس ونـواعــيــر هـيت
وسـمك خويلق وشخاتير بيت مرهون
وتـــنـــكـــة دلي ونـــخــوة اخـــو مـــلـــكــة
وصــرنــاكــة حــنــوش ودوالب الــهــوى
الــذي ركــبـــنــاه صــغــارا في الــعــيــدين
الـصـغـيـر والكـبـيـر. كـما يـذكـر لـنـا تلك
ارسـها األلـعـاب البـسيـطـة التي كـنـا 
في أيـام طـفولـتـنا وصـبـانا والـتي كـنا
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مـا زالـت دول كـثـيـرة تــعـاني بــشـدة األزمـة االقــتـصـاديـة
ــيـة حــتى يـومــنـا هـذا  أهــمـهــا الـيـونــان وإيـطــالـيـا الــعـا
وإسـبـانيـا  مع الـعـلم أنـهم تـلقـوا دعـمـاً االحتاد األوربي
انحة  ومن صندوق النقد وغيـرها من اجلهات الدولية ا
وإمـامـهم مـراحل مـتـعـددة حـتى يـصـلـوا إلى بـر األمان .
لقد أتخذت حكومات اليونان وإيطاليا وإسبانيا إجراءات
واقتـطـاع للـرواتب وألموال تـقشـفيـة لم يـسبق لـهـا مثـيل 
ــتـقــاعــدين  وقــدمت الــســواد األعــظم من الــقــطــاعـات ا
احلــكـــومــيــة لــلـــقــطــاع اخلـــاص عــلى طــبـق من فــضــة 
وحــكــومــات جــاءت ورحـلـت وهم مـا زالــوا ثــابــتــ حـتى
يـخـرجـوا من عــنق الـزجـاجـة . أنـنـي أعـلم أن كـثـيـراً من
دولنـا صورة طبق األصل من الـيونان وإيـطاليا وإسـبانيا
 لكن مع األسف لم يتخذ أحد إجراءات لسد العجز في
ثال  والكل يقـدم حلوالً "ال تسمن يزانـية على سبـيل ا ا
ولــهــذا جنـــد شــبح اإلفالس يــطل وال تــغـــني عن جــوع" 
علينا بـ مدة وأخرى . نحن ال نريد حـلوالً هذه احلقيقة
الــتي يــرفض الـكــثـيــرون الـبــوح بـهــا  نـريــد وظـائف في
الـقـطـاع احلـكـومي حـتى نـنـعم بـالـروتـ والـبـيـروقـراطـية
الـقـاتــلـة وكل شـهـر نـأخـذ راتـبــنـا احملـدد  وكل مـشـكـلـة
ن بـعـدنا  أو نـعاجلـها تـواجهـنـا نتـركهـا حتـى نسـلمـها 
عـهود حتى ال نـتهم بالـفساد و إهدار بـأسلوب التـرقيع ا
ال العام  رافـع شعار "أنا ومـن بعدي الطوفان". أن ا

مـا يــجـري فـي الـيــونـان وإيــطـالــيـا وإســبـانــيـا
جتـارب مطبـقة علـى أرض الواقع  وعلـينا
اسـتــنـســاخـهــا والـعــمل بـهــا "مـا دام في
بـدأ أطعـمني العـمـر بقـية"  أمـا تطـبـيق ا
الــيـوم وأمـتـني غـدًا " فــلـقـد أوصـلـنـا إلى

هذا احلال الذي نحن فيه اآلن .

كاتيوشا


