
،االربع��اء،  العراقي��ة  اال�ص��اح  دائ��رة  اعلن��ت 
الن��زالء  ب�ص��كاوى  خا�ص��ة  معامل��ة  اجن��از)121( 
و�ص��وؤون املواطنني يف موق��ع ت�صفريات الر�صافة يف 

بغداد.
 املدي��ر العام للدائرة ح�ص��ني الع�صكري قال يف بيان 
، "م��اكات �صعب��ة �ص��وؤون املواطنني التابع��ة لق�صم 
العاق��ات العام��ة ا�صتقبل��ت )121( طلب��ًا و�صك��وى 
خال ايل��ول املا�صي وقامت بح�ص��م جميع الطلبات 

وحتقيق ن�صبة اجناز 100%"
 واأ�ص��اف الع�صك��ري، الطلب��ات وال�ص��كاوى املنج��زة 
توزعت بني �صكاوى خا�صة باإطاق ال�رساح، والنقل، 

وتاأييد موقوفية، ورفع حجز واأخرى متفرقة.

والر�ص��د  اجلوي��ة  لاأن��واء  العام��ة  الهيئ��ة  توقع��ت 
الزل��زايل، االأربع��اء، اأن يك��ون الطق���س غائم��ا جزئيا 
وانخفا�س درجات احل��رارة العظمى اىل 20ْم، خال 
االأي��ام املقبلة. الهيئ��ة قالت يف بي��ان ،"تتاأثر الباد 
باملرتفع اجلوي القادم من تركيا وي�صتمر اليوم ويوم 

غد اجلمعة وال�صبت واالحد املقبل".
واأ�ص��اف البي��ان، "الطق���س �صيك��ون يف املنطقت��ني 
املنطق��ة  ويف  جزئي��ًا  غائم��ًا  وال�صمالي��ة  الو�صط��ى 
اجلنوبي��ة غائم��ًا م��ع فر�ص��ة لت�صاق��ط زخ��ات مط��ر 
متفرقة يف اأق�ص��ى املنطقة اجلنوبي��ة، ب�صبب تاأثرها 

بامتداد منخف�س جوي من البحر االأحمر".
وتاب��ع، ،اأما درجات احل��رارة العظمى فاإنها تنخف�س 
اىل 20ْم، والري��اح �صمالي��ة غربية خفيفة اىل معتدلة 

ال�رسعة 20-10 كم/�س، ومدى الروؤية 10-8 كم.

بغداد � متابعة : تظاهر الع�رسات من اجلنود اجلرحى، االربعاء، امام وزارة الدفاع 
اعرتا�ص��ًا على كتاب احالتهم على التقاعد. من�صق التظاهرة ابو حيدر املندالوي 
ق��ال يف حدي��ث �صحفي، اإن وزارة الدفاع ا�صدرت كتاب��ًا باإحالة اجلرحى الذين 
جت��اوزت ن�صب��ة ا�صابته��م %60 فم��ا ف��وق عل��ى التقاع��د، مبين��ا ان،ع�رسات 

اجلرح��ى يتظاه��رون االن امام مكت��ب معاون رئي�س اركان اجلي���س الفريق عبد 
االم��ري الزيدي اعرتا�صًا على كتاب االحالة املجحف بحقهم. وا�صاف، "الرواتب 
التقاعدية املخ�ص�صة وفقًا للقانون ال�صابق ال تكفي حتى الأجور العاج"، م�صريا 

اىل ان، اغلب املتظاهرين هم من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

ح��ذر مكتب املفت�س الع��ام يف وزارة الرتبية، االربعاء، املتقدمني للتعينات على 
ماك الوزارة بعدم التعامل مع �صعاف النفو�س ب�صاأن التعيينات يف الوزارة.

وذك��ر بيان للمكت��ب ، هناك عدد من اال�صخا�س �صعف��اء النفو�س الذين يقومون 
بالن�ص��ب واالحتي��ال على املواطن��ني لقاء ح�صوله��م على مبال��غ مالية مقابل 

تعيينه��م عل��ى م��اك وزارة الرتبي��ة. وجاء يف البي��ان، "عل��ى املواطنني احلذر 
م��ن التعام��ل مع هوؤالء اال�صخا���س واالإ�رساع باإعام مكتبن��ا واالباغ عن هذه 
احل��االت ب�ص��كل مبا�رس �ص��واء عن طريق الربي��د االلكرتوين اخلا���س باملكتب اأو 

ارقام هواتف اخلطوط ال�صاخنة".
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الربيع��ي مواطن��ة هولندية من اأ�ص��ول عراقية 
حا�صلة عل��ى البكالوريو���س يف جمال بحوث 
العمليات من جامعة )اليدن( بدرجة امتياز، ثم 
ماج�صت��ري يف ال�صيدلة من جامعة )اأوتريخت( 
الهولندي��ة، وكانت قد انتقلت من بلدها العراق 
اىل هولن��دا بعمر 19عام��ًا، ووا�صلت تعليمها 
وعمله��ا يف هذا البلد، وهي ابنة املفكر العربي 

الدكتور فا�صل الربيعي.
وع��ربت ندى الربيع��ي يف مقابلة �صحفية عن 
�صعادته��ا باختياره��ا �صمن قائم��ة اكرث مئة 
�صخ�صية تاأثرياً يف هولندا لعام 2016، والتي 
�صمت هذا العام اي�صًا وزيرة الثقافة الهولندية 
و�صيا�صي��ني معروفني وحمق��ق اجلرائم ال�صهري 
)بي��رت فري��ز( وفنان��ني واعامي��ني ومقدم��ي 

برامج م�صهورين ومديري بنوك.
وع��ن �صب��ب اإختيارها واب��رز املنج��زات التي 
اأهلته��ا للدخول يف ه��ذه القائم��ة، قالت" لقد 
قدمت اأعم��ااًل عديدة تهم املجتم��ع الهولندي، 
الت��ي  االأمي��ة  ويف مقدمته��ا حل��ول مل�صكل��ة 
ت�ص��ل اىل ن�صب��ة 20 % يف الب��اد، ومتكن��ت 
من تقدمي معاجلات له��ذه امل�صكلة يف املجال 
ال�صح��ي، وعملت مع عدة موؤ�ص�صات ومنظمات 

متخ�ص�صة يف التعامل مع ق�صية االأمية".
وت�صي��ف الربيع��ي، انه��ا تدي��ر �رسك��ة مهم��ة 
براأ�صم��ال يبل��غ �صبع��ة ماي��ني ي��ورو ويعمل 
فيه��ا 30 موظفًا اأغلبهم من االجانب من ذوي 
اال�ص��ول العربي��ة وال���رسق او�صطي��ة ، ولديها 
���رساكات م��ع ثاث��ة مراكز �صحي��ة يف مدينة 

نوت��ردام الهولندي��ة، التي تق��دم اخلدمات اىل 
ع�رسين األف مري�س ودور للعجزة .

كم��ا ان لديه��ا براءتي اخ��رتاع م�صجلتني لدى 
االحتاد االوروبي يف املجال ال�صحي.

�رسكته��ا  يف  الربيع��ي  ن��دى  عم��ل  ويرتك��ز 

عل��ى ايجاد حل��ول لق�صية االأمي��ة يف املجال 
ال�صح��ي، والعم��ل مع املوؤ�ص�ص��ات واملنظمات 
اىل  الدع��م  لتق��دمي  بالاجئ��ني  املتخ�ص�ص��ة 
الاجئني العرب القادمني اىل هولندا، وخا�صة 

ال�صيادلة منهم.

عندما تكون األماكن بوابة للذكريات..

 متنزه الزوراء حيث تلك السنوات الصافية من العمر!
إعداد ـ لميس عبد الكريم 

اختريت امراأة عراقية �ضمن 
ق�ئمة اأكرث مئة �ضخ�ضية ت�أثريًا 

يف هولندا لع�م 2016، بعد 
اختي�ره� �ضيدة اأعم�ل هولندا 

لع�م 2016.
ندى ف��ضل الربيعي واحدة من 
الن�ض�ء العربي�ت اللواتي ك�نت 

لهن ب�ضمة وا�ضحة يف بالد 
املهجر، حتى اأختريت قبل اي�م 

�ضمن ق�ئمة "اكرث مئة �ضخ�ضية 
ت�أثريًا يف هولندا"

مصرف الرافدين مستعدا الفتتاح فروع جديدة في بغداد والمحافظات

ديالى تغلق ثالثة مشاريع بسبب مخالفات بيئية

بلدية كربالء ترفع 50 الف طن من النفايات خالل زيارة االربعينية

عراقية ضمن مئة شخصية مؤثرة في هولندا لعام 2016
بغ��داد � متابع��ة : اعلن م�رسف الرافدين ، االأربع��اء، ا�صتعداده الفتتاح عدد 
م��ن فروعه يف بغ��داد واملحافظات خ��ال االيام املقبل��ة لتغطية اكرب قدر 
ممك��ن من الرقعة اجلغرافية للبلد من اجل تقدمي اأف�صل اخلدمات امل�رسفية 

لاأ�صخا�س.
وجاء يف بيان املكتب االعامي للم�رسف ،"امل�رسف م�صتمر بتجديد خطط 
العم��ل واإج��راء التعديات ودمج بع���س الفروع مبا يتما�ص��ى مع امل�صلحة 
العامة". وا�صار البيان اىل ان تطوير اخلطط واخلدمات يف ا�صتمرار وقد �صهد 
يف االآونة االخرية افتتاح فرع يف مديرية كمرك املنطقة الو�صطى وفرع يف 
حمافظة دي��اىل وفرع يف �رسكة توزيع املنتجات النفطية  وفرع يف �صارع 
حيف��ا ببغداد وفرع يف حمافظة القاد�صية، مبين��ًا انه "يدر�س افتتاح فروع 

اخرى بعد ت�صلمه عدة طلبات". 

بغ��داد � متابعة: اأعلنت دائرة بيئ��ة حمافظة دياىل، االربعاء، اغاق ثاثة م�صاريع 
داخل املحافظة ب�صبب خمالفات بيئية، يف حني اكدت توجيه انذار لدائرة حكومية 

ومعمل اهلي ودعوتهما اىل اللتزام بال�صوابط املعنية بالبيئة.
مدير بيئة دياىل عبد اهلل ال�صمري قال يف حديث �صحفي ، "قررت دائرة بيئة دياىل 
اغ��اق ثاث��ة م�صاريع يف مناطق متفرقة من دياىل وه��ي )حقل للدواجن ومعمل 
بل��وك وحمط��ة للطمر ال�صح��ي عائ��دة اىل مديرية بلدي��ة ب عقوبة(، لع��دم االلتزام 

بال�صوابط البيئية التي اقرها القانون".
وا�صاف ال�صمري ، ان بيئة ديايل وجهت انذاراً ملديرية بلدية بعقوبة ومعمل اهلي 
الإنت��اج املثلجات يف ق�صاء خانقني )105كم �صمال �رسقي بعقوبة( ودعتهما اىل 

االلتزام بال�صوابط البيئية، مهددة ب�"اتخاذ االجراءات القانونية بخاف ذلك".
واك��د مدير بيئ��ة دياىل ان ، الدائرة ت�صع��ى اىل تطبيق معايري االلت��زام بال�صوابط 
البيئي��ة الأنه��ا مهم��ة ج��دا وخمالفتها ت��وؤدي اىل تداعي��ات تنعك�س عل��ى ال�صحة 
العام��ة. يذك��ر ان بيئة دياىل اغلقت الكثري من امل�صاريع خ��ال ال�صنوات املا�صية 

لعدم التزامها باالأطر البيئية.

كرباء - متابعة: اأعلنت مديرية البلدية يف حمافظة كرباء، االربعاء، رفع 50 
ال��ف طن من النفايات خ��ال الزيارة االربعينية، مبين��ة ان ذلك جاء الرغم من 

قلة التخ�صي�صات املالية التي ادت اىل تقلي�س العاملني.
مدي��ر اإع��ام البلدية ماجد ناجي ق��ال يف حديث �صحفي، ان��ه مت رفع 50 الف 
ط��ن من النفايات خال زيارة اأربعينية االمام احل�صني عليه ال�صام بالرغم من 
قلة التخ�صي�صات املالية، م�صرياً اىل ان، "املديرية ا�صتنفرت كل اآلياتها الإكمال 

التنظيف يف جميع انحاء املحافظة".
واأ�ص��اف ناج��ي، ان قل��ة التخ�صي�ص��ات املالي��ة خ��ال العام احل��ايل ادت اىل 
تقلي���س العدد الر�صمي للعاملني من 2400 عامل كانوا ي�صاركون يف الزيارات 

املليونية ال�صابقة اىل 750 عامًا خال الزيارة االخرية.
وكان��ت وزيرة االإعمار واالإ�ص��كان والبلديات العامة اآن ناف��ع اأو�صي اأعلنت، يف 
)17 ت�رسي��ن الث��اين 2016(، م�صارك��ة 5580 عاما واأكرث م��ن 1500 عجلة 

متنوعة يف خطة زيارة اأربعينية االإمام احل�صني )ع( يف كرباء.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

ال اح��د يجه��ل ان مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي 
احدث��ت طف��رة نوعي��ة يف احلي��اة الواقعي��ة فبعد 
التط��ور الكب��ري ال��ذي اجت��اح ع��امل التكنولوجي��ا 
واملعلومات وبعد ان غزت املواقع الرقمية حياتنا 
وا�صبح��ت ال تفارقن��ا ،ن�صجت لدين��ا حياة ثانية 

انها احلياة االفرتا�صية.
فه��ل ت�صاءل��ت يوما اي��ن �صتذهب تركت��ك الرقمية 
بع��د امل��وت ؟ واي��ن �صتذه��ب ح�صابات��ك الرقمي��ة 
عن��د نزولك اىل الق��رب ؟؟ هل فكرت مبن �صيت�رسف 
بربي��دك االلك��رتوين وح�صابك عل��ى الفي�صبوك بعد 
رحيلك؟ ففي زمننا املا�صي كان الذي يذكرنا مبن 
نحب هي جمموعة من ال�صور والدفاتر واملذكرات 

االر�صيفية اما اليوم فت�صاركنا �رسكات ومعلومات 
وحقائ��ق لتذكرن��ا وتو�صلن��ا حت��ى م��ع الراحلني 
التوا�ص��ل  مواق��ع  ...وكل  وتوي��رت  )في�صب��وك  ك��� 
االإجتماعي( حيث ان هذه املواقع عملت واجتهدت 
عل��ى ايجاد واإحداث عاقة ب��ني االحياء واالموات 
ليكون��وا يف تفاعل م�صتم��ر ، لكن احلكاية تبداأ عند 

نزولك اىل القرب!
فلرمبا ح��ب اخللود هو من جعل ال�رسكات الرقمية 
جتته��د يف هذا املج��ال حتى ان بع���س ال�رسكات 
االجنبي��ة عمل��ت عل��ى ادخ��ال كام��ريات رقمي��ة 
يف الق��رب حت��ى يبق��ى ال�صخ�س خملدا مل��ن يحب، 
اىل  بالو�ص��ول  تتوق��ف  ال  الرقمي��ة  فامل�صاري��ع 
م��كان الق��رب ب��ل تتع��داه اىل الق��رب نف�ص��ه لي�صبح 
مت�صق��ا مع الع���رس ويتوقع الكث��ريون ان الإدخال 

التكنولوجي��ا اىل ه��ذا املج��ال فوائ��د كث��رية فمن 
الناحي��ة االقت�صادي��ة �صيوؤدي ذل��ك اإىل رواج نوع 
جديد م��ن ال�صياحة، يزور في��ه االأ�صخا�س مناطق 
اأخ��رى م��ن الع��امل ُدف��ن فيه��ا اأجداده��م، وهو ما 
ُيك��ن ت�صميته ب��� "�صياحة االأن�ص��اب ومن الناحية 
االأنرثوبولوجي��ة، قد تتو�ّص��ع ذاكرتنا الق�صرية عن 
اأجدادن��ا لتعود بالزم��ن مئات ال�صن��ني اإىل الوراء، 
وه��ذا م��ا لي���س موج��وداً االآن، وتوق��ع الكثري من 
العلم��اء ان التكنولوجي��ا جنح��ت يف ه��ذا املجال 
ع��رب ابقاء اال�صخا�س خملدين لدى جميع اجيالهم 
فا�صع��ار واحد يف في�صب��وك يجعل��ك تتذكر قريبك 
املتوف��ى منذ اكرث من ع�رس �صنوات و�صورة واحدة 
عل��ى تويرت قد جتع��ل �صديقك املتوف��ى خملدا يف 
ذك��راك ويف النهاي��ة يبدو ان التله��ف نحو اخللود 

جعل التكنولوجيا ت�صق طريقها نحو ما بعد املوت 
متجاوزة كل القواعد ومع هذا ال يكن ان تكون هذا 
الطريق��ة �صهلة فالهدف من ه��ذه العملية هو جعل 
املعلوم��ة خمل��دة الآالف ال�صنني ويف ه��ذه احلالة 
نح��ن نواجه تغيري يف تخزي��ن املعلومات وهو ما 
ب��داأ االن بانقرا���س القر�س امل��رن باالإ�صافة اىل 
ان الرقائ��ق املوجودة يف الهوات��ف الرقمية اليوم 
ق��د ال تعم��ل مع م��ا ه��و ق��ادم واي�صا ل��كل �صيء 
نهاية فال���رسكات امل�رسفة على هذه التكنولوجيا 
اي�ص��ا عر�صة للنهاية وامل��وت وعمرها مهما طال 
�صينته��ي فم��ا ال��ذي ي�صم��ن بق��اء املعلومات مع 
موت ال�رسكات ؟؟ ه��ذه هي التعقيدات وامل�صكات 
الت��ي تبقي هذا امل�صكلة قائمة ولكن اال�صتمرار يف 

البحث عن احللول قائم ويعد حتديًا كبرياً.

الحياة الرقمية بعد الموت.. قبور تتكلم وشخصيات خالدة لألجيال القادمة
بغداد ـ رسول مجيد 

دائرة اإلصالح تنجز المعامالت 
الخاصة بتسفيرات الرصافة

األنواء الجوية: 

طقس غائم مصحوب بانخفاض 
درجات الحرارة الى 20ْم

ق��د ينتاب��ك ال�صع��ور ب�«نو�صتاجليا » وحن��ني اىل املا�صي 
اىل تل��ك االأي��ام ال�صافية حيث خطواتن��ا االأوىل مع احلياة 
وده�ص��ة االأ�صي��اء االأوىل من��ذ راأينا اول م��رة العلو ال�صاهق 
لدي��اب اله��واء وادركن��ا من��ذ ذلك احل��ني انن��ا ن�صكن يف 
عا�صمة كبرية اكرب من بيتنا واكرب من مدر�صتنا واكرب من 
بي��ت االأجداد ، حني ادركن��ا اأننا نتقا�صم احلياة والهواء مع 
ك��م كبري من النا�س فيها اكت�صفنا ان عمر الفرح ق�صري وان 
االأ�صي��اء منتهية مهما طالت �صعادته��ا . هذا ما كان ي�صعر 

به معظمنا بعد اول خطوة خارج املتنزه.
كل ه��ذه االأحا�صي�س تنتابنا عند امل��رور مبتنزه الزوراء اأو 
عن��د الوق��وف الطوي��ل يف ال�صيط��رة املقابلة ل��ه او مبجرد 

م��روره على الذاكرة، الوقوف الذي يعيدنا اىل تلك ال�صنوات 
ال�صافي��ة م��ن العم��ر حينم��ا كان��ت » الفرح��ة » اأرجوحة 
» وكان��ت ال�صع��ادة وق��ت اأطول ي�صم��ح به الوال��دان للعلب 

وم�صاهدة احليوانات والرك�س بحرية!
يف خ�صّم العنف الذي عاي�صناه يف العقد االأخري من حياتنا 
مل نع��د منلك النظرة ال�صعرية اىل االأ�صياء وبداأنا نفقد تباعًا 
ذاكرتن��ا امل�صرتك��ة مع االأ�صي��اء ومن �صمنه��ا »االأماكن » 
الت��ي كانت فيه��ا ابت�صامتن��ا ال�صافية وال�صادق��ة ، فرحة 
القل��ب احلقيقية وول��ع االأ�صي��اء االأول ويف ه��ذا املو�صوع 
حماولة لاإطالة على املا�صي وفتح نوافذ الذكريات التي 
�ص��داأت رمبا ب�صبب تراكم القبح ، القبح الذي ناأى ب�صفائنا 

القدمي بعيدا ورحل بذكرياتنا اىل منطقة غياب االأ�صوات!
اأول م��ن فتح لن��ا نوافذ قلبه كان علي كاظ��م، طالب معهد 

الفن��ون اجلميل��ة الذي يقع يف مقابل متن��زه الزوراء، يقول 
عل��ي، احلياة على ب�صاطتها كان��ت تغرينا اكرث من مباهج 
الي��وم مل يكن الف��رح م�صتع�صيا ومل تك��ن �صناعة ال�صعادة 

باالأمر ال�صعب.
وي�صي��ف ، اذكر يف �صنوات درا�صت��ي يف معهد الفنون كان 
يومي مق�صوما على مرحلتني ن�صفها للدرا�صة ون�صفها يف 
متن��زه الزوراء ال يكنن��ي ان ا�صف ال�صع��ور الذي ينتابني 
ح��ني اتذك��ره ، لو كان للمتن��زه ذاكرة ول�ص��ان مثلنا لرمبا 
حدثن��ي قليا ع��ن طي�صي يف تل��ك ال�صنوات ع��ن حبيباتي 
الكث��ريات عن اجمل �صنوات العمر التي ق�صيت يف كنفه عن 
اأ�صجاره التي اأعرفها وتعرفني عن اول لوحة ر�صمتها لوجه 

مراأة ..اأول لوحة لوجه حبيبتي كانت فيه !
اما ورود ريا�س فتقول ،اأحيانا اأمتنى لو اأتذكر هذا املكان 

بف��رح لك��وين ع�ص��ت حلظ��ات �صعادة كث��رية في��ه لكنني ال 
ا�صتطيع ذلك الأنها كانت حلظات �صعادة م�صرتكة مع والدي 
، وال��دي ال��ذي رحل من ج��راء اعمال العنف الت��ي �صهدتها 
العا�صم��ة يف ال�صن��وات االأخ��رية ..باتت ذكريات��ي مبتورة 
كلم��ا حاول��ت ان اأتذك��ر اجمل اأي��ام طفولت��ي اراين اأمنتج 
الذكري��ات واق�س منها وجه والدي وابت�صامته التي ا�صتاق 

اليها!
حمي��د ك��رمي البال��غ من العم��ر 55 عاما يتذك��ر معنا حبه 
االأول ال��ذي احت�صنه هذا املتنزه ، وقت كان ال�صاب ال يلك 
يف جيبه �ص��وى ما يكفيه لل�صري مع حبيبت��ه م�صيا واقتناء 
كي���س ح��ب او �صع��ر بن��ات ان رغب��ْت بذل��ك ، ق��ال ب�صوت 
يرجت��ف.. الذكري��ات اعمق من ان متح��ى ..واالأماكن بوابة 

الذكريات!
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