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الزمـان ) امس ان ( دائـرته استـلمت
مولـدات جـديـدة عدد  6 من مـنـظـمة
ـــفـــوضــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشــؤون ا

)   الفــــتـــــا الى انه (  الـالجــــئــــ
ـشاريع واجملـمعات توزيـعهـا على ا
ــــائــــيــــة في اقــــضــــيــــة ونــــواحي ا
احملـــافـــظـــة  وذلك لـــســـد الـــنـــقص
احلــاصل في الــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
ـشاريع وضـمـان استـمـراريـة عـمل ا
ــائــيــة عــلـى الـتــيــار الــكــهــربــائي ا

ولد) .  الوطني وا
واضـــاف اخلــزرجـي  ان  ( كــوادره
تبذل جهودا اسـتثنائيـة في عملها 
ــقـبل اســتـعــدادا لــفـصـل الـصــيف ا
ياه وذلك  لتالفي حـدوث أي شحـة 
الشرب فـي  جميع مـناطق احملـافظة
) . الـى ذلك قـــــال رئـــــيـس اجملـــــلس
ــقــداديــة عــدنــان احملــلي لــقــضــاء ا

الــتــمـيــمي لـ ( الــزمــان ) إن  ( سـدة
الــــصـــــدور االروائــــيـــــة في اطــــراف
ـسـؤولــة عن تـنـظـيم الـقـضــاء  هي ا
ئة من مناطق ديالى ياه في 70 با ا
وتعد أهم سدة إروائية على مستوى

ديالى) .  
وأضـــاف الـــتــمـــيـــمي  أن  (الـــســدة
تــعــانـي من جتــاوز مــتــنــفــذين عــلى
مـــحــرمــاتـــهــا ضـــمن نــطــاق الـ3 كم
وهـنـاك حـالـيـا  44مـقـلــعـا لـلـحـصى
والـــرمـل تـــعـــمل رغم الـــتـــحـــذيـــرات
والــتــنـبــيــهـات مـن خـطــورة عــمـلــهـا
ـباشر عـلى متانـة السدة وتأثيـرها ا
الـتي تـعـاني حـالـيـا من ضـغط كـبـير
بسبب زيادة اطالقات بحيرة حمرين
ؤدي صـوبـها)  صوب نـهـر ديـالى ا
مـبـيـنا ان ( احملـرمـات هي األراضي
الـزراعيـة الـتي حتـيط بضـفـتي نـهر
نع التجاوز عليها ديالى  والتي ُ 

ألنها معرضة للفيضانات).
ــقـداديـة   واشـار  رئــيس مـجــلس ا
الـى ان  (مــــلف الــــتــــجـــاوزات عــــلى
مــحـــرمـــات ســـدة الــصـــدور مـــعـــقــد
ومسـتمرة مـنذ سـنوات وهو انـتهاك
صارخ للـقانـون وقد يؤدي في نـهاية
االمر الى خـلق تسونـامي ميـاه يهدد
قـدادية وقـراها منـاطق واسعـة من ا
اذا لم تكن هناك وقفة جادة إليقـــاف
التجـاوزات ) .  وفيمـا يخص  قضاء
ــقــداديـة ايــضــا  اعـلــنت مــديــريـة ا
الــــشــــؤون الــــداخــــلــــيــــة واالمن في
مـحافـظـة ديـالى في تصـريح تـابـعته
الــ ( الــــزمـــان )   انه ( بــــنـــاء عـــلى

مــعــلــومــات وردت من مــصــادرنـا 
ضبط اوراق حتقيقية عدد 3145غير
مــسـجــلــة واغـلــبـهــا غـيــر مـنــجـز ) .
ـديريـة  انه   ( العـثور واضاف  ا
عـــلى اوامــــر قـــبض غـــيــــر مـــنـــفـــذة
ـواد الـقـانـونيـة ولـسـن ـخـتلف ا

قدادية )  سابقة  فـي مركز شرطـة ا
مــــشــــيــــرا الـى انه (  ضــــبط تــــلك
ــــحـــضـــر ضــــبط اصـــولي االوراق 

ـركز بوصل وتسلـيمـها الى ضابط ا
اســتالم واعالم اجلــهـات اخملــتــصـة
لغرض تشكيل مجلس حتقيقي بحق

قصر) .  ا
وأعـلن وزيــرالـصـحـة والــبـيـئـة عالء
الدين العلوان عن إلغاء معظم أجور
ـقـدمـة خـدمـات الـرعـايـة الـصـحـيـة ا
ـؤسسـات الصـحية للـمواطـن في ا
احلـكومـيـة من مـستـشـفيـات ومـراكز
الــصـحــيـة في بــغـداد واحملــافـظـات.
واوضـح الـــعـــلـــوان خـالل مـــؤتـــمـــر
صــحـــفي امس االربـــعــاء ان (إلــغــاء
مـعـظم االجــور لـلـخـدمـات الـصـحـيـة
ـرة واحدة لـكـافة سـيتـضـمن تذكـرة 
اخلدمات وهي الف دينار فقط خالل
ــراكــز الـصــحــيـة مــراجــعـة اي من ا
وثالثـــــة االف ديــــــنـــــار فـــــقـط خالل
ـســتـشــفـيــات الـثــانـويـة مــراجـعــة ا
والـثالـثـية وخـمـسة االف ديـنـار فقط
ــســتـشــفــيــاتً وكــافـة لــلــرقــود في ا
اخلدمات بعـد ان كانت  خمسة االف
للـيوم الـواحد وسـيحـقق التـخفيض
اجلـديــد بـحـدود  100مـلـيــار ديـنـار
مـقـارنـة بـ 180 لـلــتـمـويـل الـصـحي
ـــبـــلغ ـــاضي ويـــتـم ســـد ا الـــعـــام ا
وازنة التشغيلية للعام تبقي من ا ا
مـلـيـار اجلـاري والــتي بـحـدود 690 
ديــنــار بــدون االدويـة وتــعــويــضـات
ــــوظـــفـــ وتـــاتي هـــذه اخلـــطـــوة ا
). وأكد واطن للتخفيف عن كاهل ا
الـعـلـوان (اسـتـجـابـة رئـيس الـوزراء
لــطــلــبه حــيث وجّه أثــنــاء إجــتــمـاع
اجملــلس يـوم أمس بــتـشــكـيل جلــنـة
ـعــنـيــة لـرفع وزاريـة مـن الـوزارات ا
ــهن الـــتــســكــ الــوظـــيــفي لــذوي ا
الــصـــحـــيــة وزيـــادة مـــخــصـــصــات
اخلــطــورة لــهم وتــقــد تــوصــيــات
اللـجنـة جمللس الـوزراء بأسرع وقت
ـكن). واشـار الى (حـرص الـوزارة
عـــلى تــــوفـــيـــر االدويــــة في عـــمـــوم
ــؤســـســات الــصــحــيــة في بــغــداد ا
واحملـافـظــات" مـنـوهـا الى (احلـرص
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الـكــسـور جــراحـة الـوجه والــفـكـ
بـاشـرة بعـملـهـا الستالم مـعامالت ا
ـرضى اعــتـبـارا من  االول من آذار ا
ـقــبل وحـسب الـضــوابط الـوزاريـة ا

للسفر خارج العراق ) .
واكـد مــديـر عـام صـحــة ديـالى عـلى
ان  (ادارتـه تــــســـــعى جـــــاهــــدة الى
تطوير الواقع الصحي نحو االفضل
ـثالـية وتقـد اخلـدمات الـصـحيـة ا
ــؤســسـات لــلــمــواطــنـ في كــافــة ا

الصحية باحملافظة ) .  
ومن جـانب آخر اعـلـنت مديـريـة ماء
مــحـــافـــظـــة ديــالـى   ان  مــنـــظـــمــة
ـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشــؤون ا
ــــولـــدات الالجــئـ ,جــــهــــزتـــهــــا 
ـوسم فـصل كـهــربـائـيــة اسـتـعــدادا 
ــقــبل . وقــال مــديــر مــاء الــصــيـف ا
ديـــــالـى مـــــرتـــــضى اخلـــــزرجي لــ (
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اســتــحـــصــلت دائــرة صــحــة ديــالى
مـوافقـة احملـافظ   حـول تـخـصيص
مــبـلغ مـالـي من مـيــزانـيـة احملــافـظـة
رضى خارج العراق. لغرض عالج ا
ــديـــر الــعـــام عــلـي حــســ وقـــال  ا
الـــتــمـــيــمي  لــ ( الـــزمــان ) امس ان
(مـحـافظ ديـالى مـثـنى الـتـمـيمـي قام
بتـخـصيص مـبلغ مـالي من مـيزانـية
احملـافـظـة لـعام 2019 لغـرض عالج
ـســتـحـقـ لـلـسـفـر خـارج ـرضى ا ا

البالد ) . 
واضـاف الـتـمــيـمي  انه (وجه قـسم
االمـور الـفنـيـة في الـدائـرة بـتـشـكيل
جلان طـبيـة من االختـصاصـات التي
تضم البـاطنيـة اجلراحيـة االطفال
النسائية جراحة اجلـملة العصبية
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وانـا اشق طـريـقي بـتـمـهل اسـتـوقـفـني
الـفـضـول في بـقـعـة ارض تـقع بـاطراف
ســوق احلـمــزة الــشـهــيـر فـي الـبــصـرة
ـــة يـــتـــجـــمـع فـــيـــهـــا عـــدد من الـــقـــد
ـاهــرين بـالــتـحــدث عـبـر (اخلـرســان) ا
االشارة مـحاوال التمـتع برؤية الـفاظهم
كن التقـاطها من حركة رئية والـتي  ا
ـكافـئـة النظـمة ايـديهم عـبـر االشارات ا
ــكــان الـــكالم وحــيــنــمـــا غــادرت هــذا ا
الـصــامت وسط الـنــاس وجتـمــهـراتـهم
الـتـسوقـيـة وجدت نـفـسي بعـد حلـظات
وسط الضوضـاء وضجيـجها في سوق
الـــعـــقـــيل الــــعـــتـــيـــد قـــاصـــدا مـــقـــهى
(ابـــوضــيــاء)والـــتي كــانت تـــســمى في
ازمان سالفة مـقهى (ابو هاتف) تذكرت
وانـا اسـير مـطلـقـا عنـان افـكاري سـحر
هـذا الــســوق وجـمــاله في ازمــان خـلت
متـطلعا الـى االهمال الـذي طال السوق
وانـتـشـار كـتل الـنفـايـات وتـذكـرت كيف
كان هذا السوق يبهر الناظر يوم كانت
لون ازقته مـبلـطة بطـابوق الشـتايكـر ا
وواجهات محاله براقة المعة ومتوافقة
ـــاهـــر لـــلـــمـــواد خـــلف مع الـــعــــرض ا
واجهات احملـال الزجاجية قـلت لنفسي
ذلك الـزمـان يـصـعب حـضـوره اآلن ابدا
يــتــمـــيــز ســوق الــعــقــيـل بــرغم صــغــر
مساحـته في انه يجمع الكـثير من مهن
ـتنوعة في بـضاعاتها وحرف السوق ا
واغـراضـها فـأنت تـرى في هـذا الـسوق
بالغـة االشــيـاء وتـنــوعـهـا فــثـمـة ورش
لــلــحـدادة والــنــجـارة ومــطــاعم ومــقـاهٍ
ــة وخـــيـــاطـــ وبـــاعـــة احـــجـــار كـــر
وانــتــيــكـــات ومــحالت لــبـــيع الــزجــاج
(اجلام) والكرزات والصـمون والسكائر
وعــيـادة لــزرق االبــر وورش لـتــصــلـيح
الـهـواتف النـقـالة وبـيـعهـا ان هـذا الكم
مـن احملـال الـتـجـاريـة يـعـمل عـلى مـدار
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ولم تكن مقهى (ابـو ضياء) سوى كيان
صـغيـر محـشـور في حيـز هو اقل قـليال
يز هذه من اي مكان ضـيق غير ان مـا
قهى انـها تقترب مـن اي مكون ثقافي ا
ــا يــفــد لــهـا من مــبــدعــ واشــخـاص
قــريـبــ من صـنــاع االبـداع والــثـقــافـة
ــا يــشــبه ــقــهى وشـــعــرت  وصــلـت ا
ــتــعـة الســيـمــا ان طـريــقـة اســتـقــبـال ا

d¹
—U

I
ð

W1bI « …dB³ « wŽb³  vI²K
ــقـــهى ابــو ضــيـــاء جتــعــلك صـــاحب ا
تـســتـشـعـر االحــسـاس بـالـعــنـايـة فـهـو
يــعـطــيك شــعـورا طــيـبــا ودمـاثــة خـلق
واهــتــمـام يــنــبع من مــصــلـحــة الــعـمل
واصوله كان اول احلاضرين ذلك اليوم
هــو االسـتـاذ عـبـدالـزهـرة يـونس رأيـته
حـيـنـمـا كـنت اشـرع في اجلـلـوس وقبل
ان تتـكـون لـدي فـكـرة عن كـيـفـيـة الـبدء
ــــــــسرح بعـملي اعـرف انه شـغوف بـا
ــســرح اذ كـــان يــشـــغل مــوقـع مــديـــر ا
الـبـحري عالوة عـلى كـونـــــه عـضو في
نـقابـــــــــة فنـاني الـبصـرة فحـدثني عن
مــاقــدمه من اعــمــال مـســرحــيــة فـرحت
انــــــــــصت الى حـديــــــــثه: قـمت بـاداء
دور الـــبــطـــولـــة في مـــســرحـــيـــــــــتــ
للمخرج الدكتور حميد صابر وهما.

مـسـرحيـة كمـره ولـيل وسفـيـنه واخري
بـــعـــنـــوان مـــوال عــشـــاري كـــمـــا اديت
سرحية اليـعيش باحليله من البطولـة 
اخراج االستاذ رشيد مجيد اضافة الي
مـشـاركـتي فـي بـرنامـج كـرنـفال شـعـبي
والـسـهـرات الـبـصـريـة الـتي كـان يـلحن
ـلـحنـ ذياب خـليل وعـدنان اغـانيـها ا
خـليل الـذي يتـواجـد هو اآلخـر في هذه
ــقــهى بــاســتـمــرار رغم مــرضه ولــعل ا
ـــلـــحن عـــدنـــان خـــلــيـل هـــنــا وجـــود ا
واحاديثه عن الفن واالحلان كفيل برفع
ـعـنـويـة ونــسـيـان مـرضه فـهـو روحه ا
انــســان ســاخــر وجــدي في االوان ذاته
فـهــو يــســحــرنــا عــلى الــدوام بــتــنـدره
وفـكـاهتـه وسخـريـته الالذعة فـيـجعـلـنا
نــنــهــار بـنــوبــة من الــضــحك ثم تــعـود
ــجــرد ان يــعــود اجلــديــة الى وجــهه 
احلـــــديـث الى الــــــفن واالحلــــــان وقـــــد
اخبـرني ان لديه كـماً هـائالً من االحلان
وهـو عـازم عـلى تـسـجيـلـهـا في الـعراق
وخارجه وقد تـمت دعوته فنـيا من احد
دول اخلــلـــيج مــؤخــرا لـــتــنــفـــيــذ هــذه
االعــــمـــال يـــجــــلس في ركـن من اركـــان
ــقـــهى يـــومـــيـــا صــديـــقـــنـــا تــوفـــيق ا
الـبـصـراوي بـرفـقـة صـديـقـنـا اآلخـر ابا
وذجان مـهمـان في تلمس عال وهمـا أ
قيم الـتطريـب واالحساس بـاغان الزمن
اجلميل من جيل ام كلثوم وعبدالوهاب
وفـريـد االطرش وعـمـالقـة الـطرب وهـما
دائـمي الـسـمـاع لـهـذه االلـوان االصـيـلة
من الـغــنـاء  ولـكـن تـوفـيق الــبـصـراوي
يـعاني جـسـديا من آثـار الـتعـذيب الذي

كـافـحة الـفسـاد واسـتعـداد الوزارة
لـفـات او اي مـوضوع لـتلـقي كـافـة ا

بالطرق الصحيحة).
وكــشــفت وزارة الــصــحــة عن ســبب
وفـاة الـتـوائم الـسـبـعـة الذيـن ولدوا

قبل أيام في محافظة ديالى.
وقـــال مـــتـــحـــدث بـــاسـم الــوزارة ان
(الوفاة كانت بـسبب األوزان القـليلة
ــبــكــرة وقــبل لــلـــتــوائم ووالدتــهـم ا
آوانها). وكان مصدر طبي في ديالى
أكــد الــثالثــاء أن الـتــوائم الــســبــعـة
الـــــذين ولـــــدوا قـــــبل أســـــبـــــوع في
مستشفى البـتول في محافظة ديالى
توفوا جميعهم. وأعلنت الدائرة يوم
11 شباط اجلاري أن سيدة ولدت

ســـبـــعـــة تــوائـم في احملـــافــظـــة في
ســابـــقـــة فــريـــدة من نـــوعـــهـــا عــلى

مستوى العراق. 
وكــــانت األم ذات الـ 25عـــــامـــــا قــــد
وضعت تـوائمهـا السـبعـة ذكر واحد
وست إنـاث بـوالدة طــبـيـعـيـة. وبـعـد
ستشفى الوالدة بساعات ذكر بـيان 
الــبــتــول أن (األم واألطــفــال بــحــالــة

صحية جيدة).
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ال نبالغ اذا قلنا :

ثال النـاصع للمرأة العراقـية النبيلة انّ الـشهيدة سلوى الـبحراني هي ا
الـتي اجتـمعت فـيهـا من الصـفات احلمـيدة مـا تفـرّق في مجـاميع كـبيرة

من النساء .
انــهــا كـانـت شـديــدة الــتــمــــــسك بــأهــداب الــدين  واألخالق  والــقـيم

السامية .
-2-

فُــجـعتْ بــرحـيل زوجــهـا في حــادث مـؤسـف وبـقـيـت وفـيّـةً لـه ولـذكـراه 
مـتشحة بالسواد حداداً عليه  زاهدة في كلّ االغراءات الدنيوية وبذلك

استحقت التقدير واالحترام من كل طبقات اجملتمع العراقي .
?

وكـرّست حـيـاتـها لـتـربـيّة ولـدهـا الـوحيـد وتـنـشـأته نشـأة صـاحلـةً مواّرة
بعبير التفوق العلمي واالستقامة السلوكية ..

وهكذا كان حالها مع ابنتها أيضاً 
ـضاعف وبذلت كل ما تملك لـقد عّوضتهمـا عن حنان أبيهمـا بحنانها ا

من مواهب وقدرات وامكانات  وجنحت في ذلك جناحا ملحوظا .
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اتـصلت الشهيدة سـلوى البحراني برائـدة النهضة النـسائية في العراق
ـفـكرة اجملـاهدة الـشهـيـدة (بنت الـهدى) وأصـبـحت من أقرب الـناس  ا
الـيها  وواظبت عـلى حضور مجالـسها ومحـاضراتها  وكانت رفـيقَتَها
نهجها الرص في التعاطي قدسة  وتأثرت  في رحـالتٍ الى الديار ا
لقاة على عاتق الرسالي سؤولية الكـبرى ا مع األحـداث  إحساسا با

الطليعي في عملية التغيير للواقع الفاسد .
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وأيُّ واقع أفــسـد مـن أوضـاع الـعــراق في ظل الــدكـتــاتـوريــة الـغــاشـمـة
ــة الـتي كــانت جـاثـمــة بـكــابـوســهـا عـلـى صـدره ?  حـيـث خـنـقت الــظـا
احلــريــات  وصــادرت احلــقــوق  وانــتــهــكت الــكــرامــات واحلــرمــات 
واطن واسـتهانت بـاألرواح والدماء وعـبثت بالـبالد والعبـاد  وأذاقت ا
الــعـراقـيـ من الــقـهـر والـقــمع والـظـلم مــالم يـشـهـده بــنـو آدم من أكـبـر

اجلبابرة والفراعنة طغيانا واستبداداً في التاريخ .
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لـقد اصطفت مع احلـرائر العراقيـات اللواتي لم يخضـعن للطاغوت ولم
ـا فـرضه من سـياسـة طـائـشـة  استـهـدفت مـحاربـة الـفـكر يـسـتـسلـمن 

قدسة . االسالمي األصيل والشعائر الدينية ا
وتـهشـيم احلـصون األخالقـية واعـتبـار الـعراق شـيئـا من أشيـاء (القـائد

الضرورة) الذي اختصر العراق بذاته ..!!
-6-

رأة لـقد نقمت عـليها أجهـزة القمع الدكـتاتوري ألنها أصـبحت ايقونه ا
ـتـألـقـة الــواعـيـة الـنـاهـضـة فـي مـضـمـار إحـداث الـصـحـوة الـعــراقـيـة ا

طلوبة في الوسط النسائي العراقي . ا
-7-

انّ حـركتها الدائبة ب (بغداد) و(النجف) أرعبت اجلالوزة كثيراً  ذلك
أنـهم كانوا يغصّون بنشاطـات الشهيدة بنت (الهدى) واذا هم اآلن أمام

درسة أيضاً .. وذج آخر ينتمي بفكره وروحه ومنهجه الى تلك ا
-8-

لـقـد كـانـت لـلـشـهـيـدة " سـولى الـبـحـراني" مـواقف مـشـهـودة حـ ألـقت
الـسلطـة العفلـقية الـقبض على الـشهيد الـشيخ عارف الـبصري  وكانت
في طـليعـة من زاره ورفاقه في سجن (ابو غـريب) بكل شجاعـة وبسالة

 متحدية جبروت السلطة وارهابها .
شرف من عائلته بعد شهادته  ثم كان لها موقفها ا

وكلُّ ذلك زاد من حنق السلطة الغاشمة عليها .
-9-

وبصراحة :
ان الـشهيدة (سلوبى الـبحراني) كانت قد فرضت احـترامها على جميع

ا كانت تتمتع من نبل وانسانية ... طبقات اجملتمع 
لــقـد كـانت لـهــا احلـظـوة عـنــد كـبـار االسـاتــذة في كـلـيـة الــطب بـبـغـداد
بـاعتـبـارها عـقيـلة زمـيلـهم الراحـل الدكـتور سـلمـان تاج الـدين  وكونـها
ايـضا شـقيقـة االستاذين الـدكتوريْـن احسان وزهـير البـحراني  وكانت
الذ لـكــــــــثـيــر من الـطالب الـذيـن كـانـوا يــلـجـأون الــيـهـا في ــفـزع وا ا

مشاكلهم .
ـة التي تكشف وال أنـسى لها -مـادمتُ حّياً  –مـوقفا من مـواقفهـا الكر

بكل وضوح عن سمّو ذاتها  وعمق انسانيتها :
فـقـد اتصـلتُ بـها هـاتفـياً  –بـعـد أنْ اخبـرني الـطبـيب بان الـسـيد الـوالد
بـحاجة الى أنْ يُـنقل الى مديـنة الطب بـبغداد إثـر اصابته بـعارضٍ قلبي
مـفاجئ  اتصلت بها هاتفيا وطلبتُ منها ان تسارع الى احلصول على
ورقـة يـكـتـبـهـا أخوهـا الـدكـتـور احـسـان الـبحـراني لـيـتـسـنى لـنـا ادخال

السيد الوالد في مدينة الطب .
أتدرون ماذا قالت ?

قالت :
خـذ (الـسـيـد) الى مـــــديـنـة الـطب وســــــأجلب لـك الــــورقـة الى مـديـنة

الطب .
كن همة واجنازها بأسرع وقت  وهـكذا بادرت مشكورة الى تسهـيل ا

ا تقتضيه احلالة الصحية للسيد الوالد رحمه الله – طبقا 
وبـالـفـعل الـتقـيتُ بـهـا في مدخـل مديـنـة الـطب .. ورافَقَـتْـني الى الـطـبيب
ا يـلـزم من العـنـاية االخـتـصائـي الذي كـان مـوجوداً آنـذاك  وأوصَـتْهُ 
الـفـائـقـة بالـسـيـد الـوالد وقـد أدخل الـسـيـد الوالـد الى (غـرفـة االنـعاش)
حـيث تبيّن انه مـصاب بعجزٍ في الـقلب وكان يود ان أبـقى بقربه  وهذا

ماال يتاح ألحد ..
فـساعدتـنا الـشهيـدة سلوى الـبحراني في احلـصول على احـدى الغرف

اجملاورة لغرفة االنعاش ليتحقق للسيد الوالد ما أراد ..
وقف وحده يكفي لـلتعريف بـتلك الذات الطاهـرة وخصائصها ان هـذا ا

الباهرة .
-10-

وال تــسل عن األمــوال الــتي كــانت تُـوصــلــهــا الى الـعــديــد من الــعـوائل
ـنـكوبـة إسـهامـا منـهـا في تخـفـيف وطأة الـضـغوط االقـتـصاديـة عـليـها ا
ـن كـان يـتــولى شـؤونـهــا من األحـرار الـذين فــتـكت بـهم جــراّء فـقـدهـا 

األجهزة القمعية للدكتاتورية البائدة .
-11-

جرد ن يحتاجها  مكنـة  ساعدة ا انـها لم تكن تتردد أبداً في تقـد ا
العلم واالطالع وقبل ان يطلب أصحاب احلاجات منها ذلك .

-12-
ولم تـكترث للرسائل التي وصَلَـتْها من األجهزة القمعية  –عبر الوسطاء
لـتخـفـيف نشـاطهـا الديـني واالجتـمـاعي فاسـتُدعـيت الى (االمن العـامة)
وضـوع في الشراب الـذي يُجبـر على تناوله من لـيُقدّم لـها (الثـاليوم) ا
وت الـشاقـة عبر مـعاناة رهـيبـة  تَساقَطَ مـعها اسـتدعي  لـتبدأ رحـلة ا
ـبـرّحـة ذاويـةً كـمـا تـذوي الـزهـور الـشـعــر وتـكـاثـرت األوجـاع واآلالم ا
ووافـدةً عـلى ربـها بـثـياب الـشـهـادة شاكـيـةً اليه ظُـلم الـعـفالـقـة األوغاد
وكـبيرهم الذي عـلّمهم اإلجرام  لتـبقى في ذاكرة التـاريخ العراقي مثاالً

صادقاً على
ان   عمق اال

ونقاء السريرة  
واقف  ونبل ا
وطهر الذات 

واجهة للظا  والثبات على خط ا
تنبي : ا قاله ا ولنتخم 

ولو كان النساء كمَنْ فقدنا 
لفضّلت النساءُ على الرجالِ

فال التأنيث السم الشمس عيب
وال التذكير فخر للهاللِ

تـغمـدهـا الله بـرحمـته ورضوانه وسالم عـليـها في
اخلالدات .

إياس الساموك
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دان أصدرت حـكماً وجـاهيـاً على ا
بــغـرامــة مـالــيـة مــقـدارهــا مـلــيـون

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أصـدرت مـحـكـمـة جـنح الـديـوانـيـة
حكماً بغرامة مالية مقدارها مليون
ديــنـار بـحق مــوظف خـالف قـانـون

التسجيل العقاري.
ـفـتش الـعـام لـوزارة الـعـدل وقـال ا
كـر الـغـزّي بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس أن (مــعـاون الـشــعـبـة األولى
ــديـريــة الــتـســجـيـل الـعــقـاري في
ــدان (ج.م.ج) خــالف الــديــوانـيــة ا
ــادة 108 الـــفـــقــرة 4 من قـــانــون ا
الـتـسـجيل الـعـقـاري لقـيـامه بـأخذ
ـعامـلـة بـيع وشراء إقـرار خـارجي 

عقار.
وأضـاف  أن (عمـلـية اإلقـرار جرت
ــوظف وأن ــنــزل أحـــد أقــارب ا
ـوقّـعـ ـشـتـكـيـة كـانت من بـ ا ا

عاملة. على ا
فتش العام الى أن احملكمة ولفت ا

دسـتــور جـمــهـوريــة الـعــراق الـتي
تنص عـلى يحـظر التـملك ألغراض

. التغيير السكاني)
مـبـيـنـا ان (احملـكـمـة ذهـبت إلى ان
الـدستـور العـراقي حظـر تمـليك أو
تـــــمـــــلـك األشـــــخـــــاص أفـــــراداً أو
جـماعـات للـعقـارات بكل أجـناسـها
وأنواعهـا وفي أي مكان من أرجاء
الــــعـــــراق ســــواء كـــــان ذلك عـــــلى
مــسـتــوى الـقــريـة أو الــنـاحــيـة أو
القضاء أو احملافـظة وبأي وسيلة
من وســائل الــتــمــلــيك أو الــتــمــلك
وذلك إذا كان وراء ذلك التـمليك أو
الـتـمـلك هــــــدف أو غـاية الـتـغـيـير
الـــســـكـــاني وخـــصــــــــــوصـــيـــاته
الـقـومـيـة واإلثـنـيـة أو الـديـنـيـة أو

ذهبية).  ا
واضاف أن (احملكمة ذهبت إلى أن
ــــادة  /23ثــــالـــــثــــا/ ب من نص ا

دينار وإعطاء احلق للمشتكية من
ــطــالـبــة بــالـتــعــويض أمـام أجل ا

دنية). احملاكم ا
وقضت احملـكمة االحتـادية العـليا
االربـعـاء بـعـدم دسـتـوريـة الـتـمـلك
إلغراض التغيير السكاني مشددة
عـــــلى أن هــــذا احلـــــظــــر يـــــشــــمل
األشـخـاص سـواء كـانـوا أفـراداً أم
جــمـــاعــات لــلـــعــقــارات بـــجــمــيع
أجنـاسها وفي أي مـكان من أرجاء

العراق. 
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تـحـدث الرسـمي للـمـحكـمة وقـال ا
إيـاس الــسـامــوك في بـيــان تـلــقـته
(الـــــزمـــــان) امس إن (احملـــــكـــــمــــة
االحتادية الـعليـا سبق أن أصدرت
حكماً بالرقم  /65احتادية/ 2013
بــنـاء عــلى طــلب مــجــلس الــنـواب
ادة  /23ثالـثا/ ب) من بـتفـسـيـر ا

الــدسـتــور ورد مـطــلـقــاً في حــكـمه
وهادفـاً مع النـصوص الـدستـورية
األخــرى في احلـفــاظ عـلى الــهـويـة
نـاطقها اجلغرافية في السكانية 
الـعـراق الـقـومـيـة مـنـهـا واإلثـنـيـة
ـذهــبـيـة ومــاشـاكل والـديــنـيــة وا
/ أ ادة 23 / ثالـثاً ومقـيداً لـنص ا
من الدستـور التي أجازت لـلعراقي
تـــمـــلك الـــعــقـــار في أي مـــكــان في

العراق). 
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وأكـد أن (األحكـام والـقـرارات التي
تـــصــدر عـن احملــكـــمــة االحتـــاديــة
العليا بـاتة وملزمة للـسلطات كافة

ادة (94) من الدستور). وفق ا
واصـدرت مـحكـمـة جـنـايات واسط
دة ثالث حـكـما بـاحلـبس الشـديـد 
ســـنــوات بـــحق خـــمــســـة مــدانــ
ة النهوة الـعشائرية ارتكبوا جـر

ومنعـوا زواج احدى الفـتيات التي
تـــربــطـــهم بــهـــا صــلـــة الــقـــرابــة .
ـــركــز وأوضح بـــيـــان صـــادر عن ا
اإلعالمي لـلمـجلـس تلـقته (الـزمان)
امس ان (الهيئة األولى في محكمة
جـــنــايـــات واسط نـــظــرت قـــضــيــة
خــــمــــــــــســــة مـــــــــدانـــ قــــامـــوا
ــة الـــنــــــــــــهــوة بــارتـــكـــاب جـــر
الــعـشــائــريـة ومــنــعـوا زواج فــتـاة
تـربـطـهم بـهـا صـلـة الـقـرابـة اثـنـاء

خطبتها).
مـــشــيــراً الى ان (الــفـــتــاة تــقــدمت
بـــشــكــوى بــحــقـــهم وان احملــكــمــة
اتـــخــذت كـــافـــة اإلجـــراءات وتــمت
ادة 9 ادانـتـهم وفقـا الحــــــــــكـام ا
من قـانـــــــون االحـوال الـشخـصـية
رقم 188 لــــســـنـــة 1959 وبـــداللـــة
مـواد االشــتـراك 47 و48 و 49 من

قانون العقوبات).

ة قهى الذهبي في البصرة القد vNI∫ بعض رواد ا

والسـيـمـافي اغـنـيته(اشـكـر ابـو شـامة)
التـي دأب على ان يـغنـيهـا في االعراس
انــذاك ولـه اعــمــال في الـــزخــرفــة عــلى
الـرخـام نــفـذهـا في بـنــايـات عـديـدة في
االردن بقي ان نـشيـر باهـــــــــتمـام بالغ
ــقـــــــــهى الــبــارزين وهــو الحــد رواد ا
ــؤنــــــــس والـذي الـدكــتـور مــحــمـود ا
ـرضيـة تقع ـتلك عـيادة لـلـتحـليالت ا
ـقهى فـهو يـتأخـر ايضا في قريـبا من ا
اجملئ لـلـمـقـهى النـشـــــــــغـاله في عـمله
ويتميز بهدوئه ونوبـــــــــــــات الصمت
الـتي تــقــــــع بـ مـايـطــــــــرح من آراء
حـيث يــصب اهـتــمـاهه في مــايـتــطـلـبه
عـمــله مـن دراسـات تــتــعــلق بــالــبــيــئـة
واحملافـــــــظة عـلــــــيها وهي من صلب
اخــتــصــاصه الــعــلــمي واجلـــــــــامــعي
وهــكـــذا تـــنــقـــضي هـــذه الــرحـــلــة الى
ـــــــقهى الـذهبي وانا اآلن اقف الودع ا
قـهى وها هـذه النـــــــخبـة من مريـدي ا

انا اشرع باخلروج منها.

تـعـرض له مـن اجـهـزة النـظـام الـسـابق
أبان سجنه وهو حاليا يعاني من تعثر
معاملته لتعويض االضرار التي حلقت
سؤولي به من جراء ذلك لذا ننـاشد ا
ـسـاعـدته في ـعـنـيـ بـذلـك الـتـحـرك  ا
ــعـامــلــة  والتـخــلـو االســراع يـاجنــاز ا
ـقـهى من رجل يطـلـقون عـلـيه تـسمـية ا
الــروحـــاني ويـــعــمـل بــبـــيع االحـــجــار
ـقــدوره قـراءة الـتــوقـعـات ـة و الـكــر
آخــر من يــحــضـر لـالمـســيــات االثــيـرة
نـصور لـلـمقـهى الذهـبي هـو محـمـود ا
وهــــو اســــتــــاذ جــــامــــعـي ودكــــتـــواره
بـاحملـاسـبـة فـهـو مـشـغـول عـلى الـدوام
بـتــدريس طالبه ومــتــابـعــة مـســتـواهم
الدراسي وتصحيـح اوراق امتحاناتهم
لكنه يعشق الـفن واالبداع بكل اجناسه
وهـو قـار نـبه وعـمـيق ويـتـمـتـع باراء
تــقــافــيــة تــنم عن درايــة ومــعـرفــة ومن
ـاهرين في الـبصرة الى صنـاع العود ا
جــانب انـه عــضـــو في نــقـــابــة فـــنــاني

قـهى الذهبي البصـرة  ومن ب رواد ا
(ابوخـالد) محـمد نـاجي التمـيمي الذي
قهى اصبـــــحت جزءاً من يقول: هذه ا
حـيـاتـنــــــــا فـنحـــــــــن نرتـادهـا يـومـيا
ونــتـبــادل مـشــاعـرنـا وهــمـومــنـا فــيـهـا
وشــتى ارائــنـا احلــيــاتــيـة وفي ظــلــهـا
يـلـتئـم  االصدقـاء غــــــــــيـر مــــــــرة في
االسـبــوع لــنـبــدي لــبــعـضــنــا الــبـعض
مـــايــكـــمـن في قــــــــلــوبـــنـــا من هـــمــوم
ومـــشــاعـــر وامــور تـــتــعـــلق بــاحلـــيــاة
واالبـــــــداع وســــــبـل الــــــعــــــيـــــــــش ثم
نـــــــــغــادرهـا عـلى امـل الـعـودة ثــانـيـة
الــيــهـا فــهي اشــبـــــه بــالـبــيت الــثـاني
ـــــــاثل فـي وجـــــــودنــــــا  واجلـــــــديــــــر ا

باالشــــــارة.
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ان مـــحــــمـــد نـــاجـي مـــنــــتم لـــنــــقـــابـــة
الـفـــــــــنـانــ مـنـذ امــد بـعــيـد وكـان له
طرب فاضل صوت جميل اذ كان يقلد ا
ــاضي عــواد في ســبــعــيــنــات الــقــرن ا

عالء الدين العلوان
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