
يحتفل م�سيحيو الع��امل يوم 25 كانون الأول من 
كل ع��ام بعيد مي��اد ال�سيد امل�سي��ح )ع(، وُيعترب 
ث��اين اأهم الأعياد امل�سيحية بعد عيد القيامة، كما 
انه ُيثل تذكار مياد ي�سوع امل�سيح وذلك بدًء من 
ليل��ة 24 كانون الأول  ونه��ار 25 يف التقويني 
وبنتيج��ة  اأن��ه  غ��ر  واليولي��اين.  الغريغ��وري 
اخت��اف التقويني ثاث��ة ع�رش يومًا يق��ع العيد 
ل��دى الكنائ�س التي تتب��ع التقومي اليولياين ع�سية 
6كان��ون الثاين ونهار 7 من��ه. ورغم اأن الكتاب 
املقد���س ل يذك��ر تاري��خ اأو موع��د مي��اد ي�سوع 
فاإن اآب��اء الكني�سة قد ح��ددوا ومنذ "جممع نيقية 
ع��ام  325"  املوعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج 

التقليد الكن�سي على اعتباره يف منت�سف الليل .
 عل��ى اأن البابا قد ثبت عام 1921 احلدث ر�سميًا 
عل��ى اأنه يف منت�سف اللي��ل . يذكر اأي�سًا، اأنه قبل 
امل�سيحي��ة كان يوم 25 كانون الأول  عيداً وثنيًا 
لتكرمي ال�سم�س، ومع عدم التمكن من حتديد موعد 
دقيق ملول��د ي�سوع حدد اآباء الكني�سة عيد ال�سم�س 
كموعد الذكرى، رم��زاً لكون امل�سيح "�سم�س العهد 
اجلدي��د" و"ن��ور الع��امل". وتراف��ق عي��د املي��اد 
جمموع��ة طقو���س منه��ا :�سعل��ة املي��اد . قدا�س 
منت�س��ف اللي��ل، �سج��رة املي��اد، املغ��ارة، بابا 

نوؤيل، هديا املياد والزينة .
قدا�س منت�سف الليل 

يف منت�س��ف ليل��ة 24عل��ى 25 ت�سه��د الكنائ�س 
قدا���س عيد املياد الذي يق��ام يف منت�سف الليل، 
وح�سبما جاء بالإجنيل املقد�س )لوقا 2: 8-10( 
"اأن املاك ب�رش الرعاة وهم �ساهرون وقال: رعاة 
يحر�س��ون حرا�س��ات الليل عل��ى رعيته��م"، "واإذا 
م��اك الرب وقف به��م وب�رشهم" هذه يف حلظات 
ال��ولدة، لذلك قرر ) جممع نيقية ( الحتفال بعيد 
املياد ليًا وفيه حتقيق ملا �سبق القول عنه الرب 

اأ�رشق و�سط الظلمة. 
وه��ذا التقليد يار�س يف اغل��ب دول العامل، وبعد 
انته��اء القدا���س يب��داأ عي��د املي��اد. ويف الع��راق 
اأي�س��ا كان يق��ام القدا���س يف منت�س��ف الليل اإىل 
بداية الثمانينيات حيث احلرب العراقية الإيرانية 
وظ��روف التعتيم الإجباري��ة والو�سع الأمني يف 
البلد واأ�سبح يقام يف العا�رشة م�ساًء وحاليًا يقام 
ع���رشاً. بعد انته��اء القدا���س يتب��ادل املحتفلون 

التهاين فيما بينهم حيث �ساعات املياد الأوىل.
املغارة 

وهو تقليد اتبعته معظم الكنائ�س او داخل البيوت 
حيث يتم ترتيب مغارة م�سابهة للمكان الذي ولد 
في��ه ي�س��وع، مل يذكر الإجنيل املغ��ارة بل املذود، 
لك��ن التقلي��د املعتم��د يف اأور�سلي��م اعت��رب اإحدى 
املغارات التي كانت ت�ستعمل كاإ�سطبل حيوانات، 
مكان��ًا لولدة امل�سيح وعلى اأ�سا�سه �سيدت كني�سة 

املهد يف بيت حلم. واأي�سًا بع�س الآثار التي تعود 
اإىل القرن��ني الثال��ث والرابع، تظه��ر ر�سمًا ملياد 
امل�سي��ح مع الرع��اة واملجو�س والرعي��ان. وت�سم 
املغ��ارة : ) الطف��ل ي�سوع ( وهو �ساح��ب العيد، ) 
يو�سف وم��رمي ( رمزا الإن�سانية كلها حيث الرجل 
وامل��راأة هما معًا “�س��ورة اهلل ومثاله”، ) الرعاة 
( وه��م يثلون فئة الفق��راء والب�سطاء كونهم اأفقر 
طبق��ات ال�سعب يف تلك الأيام.) املجو�س( يثلون 
فئ��ة املتعلم��ني والأغنياء، ) النجم��ة (: وهي رمز 
للنجم��ة التي هدت املجو�س اإىل امل�سيح،) الثور (: 
ويرمُز اإىل الغذاء املادي الذي ل بد منه لاإن�سان، 
) احلم��ار ( و�سيل��ة النق��ل ال��ربي الأ�سا�سي��ة لدى 
عامة النا�س، ) اخل��راف ( و�سيلة للغذاء والتدفئة، 
)املائك��ة ( يرم��زون اإىل ح�س��ور اهلل الفعال بني 

النا�س .
ه��ذه ه��ي العنا���رش الأ�سا�سي��ة والت��ي يك��ن اأن 
ت�س��اَف اإليه��ا عنا���رش اأخ��رى وف��ق ال�ستخدام 
املحلي، الهدف الأ�سا�سي من املغارة لي�س الزينة 
والديكور واإمنا اجتماع العائلة حولها لل�ساة يف 

زمن املياد.
 �سجرة املياد

  تقليد معتاد يف املياد، تعبراً عن فرحة وبهجة 
الأعي��اد، حيث تزين لتعرب عن رمز احلياة والنور، 
ويت��م تن�سيبه��ا قب��ل العي��د بع��دة اأي��ام. وتقول 
املفكرة باأنها بداأت يف القرون الو�سطى باأملانيا، 
الغني��ة بالغاب��ات ال�سنوبري��ة الدائم��ة اخل�رشة، 
حي��ث كان��ت العادة ل��دى بع�س القبائ��ل الوثنية 
الت��ي تعبد الإله )ث��ور( اإله الغاب��ات والرعد حيث 
تزين الأ�سجار، ثم تق��وم اإحدى القبائل امل�ساركة 

بالحتفال بتقدمي �سحية ب�رشية من اأبنائها.
ويف عام 727 م، اأوفد اإليهم البابا بونيفا�سيو�س 
مب���رشاً، ف�ساهده��م وهم يقيم��ون احتفالهم حتت 
اإح��دى الأ�سج��ار، وقاموا برب��ط ابن اأح��د الأمراء 
وهموا بذبح��ه ك�سحية لإلههم )ث��ور(، فهاجمهم 
واأنق��ذ ابن الأمر من اأيديه��م ووقف فيهم خطيبًا 
مبين��ًا له��م اأن الإل��ه احلي هو اإله ال�س��ام والرفق 

واملحبة الذي جاء ليخل�س ل ليهلك.
ث��م ق��ام بقط��ع تل��ك ال�سج��رة ونقله��ا اإىل اأح��د 
املن��ازل وتزيينها، لت�سب��ح فيما بعد عادة ورمزاً 
لحتفاله��م بعي��د مي��اد امل�سي��ح، وانتقل��ت هذه 
الع��ادة بعد ذلك م��ن اأملانيا اإىل فرن�س��ا واإجنلرتا 
ث��م اأمريكا، ث��م اأخرا لبقية املناط��ق، حيث تفنن 
النا���س يف ا�ستخ��دام الزين��ة باأ�سكاله��ا املتعددة 

واملعروفة.
اإن بريطاني��ا عرف��ت �سج��رة عي��د املي��اد ع��ام 
1841 م ، واأمري��كا عرفته��ا ع��ام 1776 م، ل 
يرتب��ط تقلي��د �سجرة املي��اد بن�س م��ن الإجنيل 
ب��ل بالأعي��اد الروماني��ة وتقاليده��ا التي قامت 
امل�سيحي��ة باإعطائه��ا معاٍن جدي��دة، ومع حتديد 
عي��د املياد يوم 25 كان��ون الأول  اأ�سبحت جزًء 
م��ن زينة املياد ومت اعتب��ار اأوراقها ذات ال�سوك 
رم��زاً لإكلي��ل امل�سيح، وثمرها الأحم��ر رمزاً لدمه 

امله��راق، حتى اأن تقلي��داً تطور حول هذه ال�سجرة 
انطاق��ًا م��ن ح��دث ه��روب العائل��ة املقد�سة اإىل 

م�رش.
بابا نوئيل 

باب��ا نوئيل اأو "�سانتا كل��وز" هو �سخ�سية ترتبط 
بعي��د املي��اد ، معروفة غالبًا باأنه��ا رجل عجوز 
�سعيد دائما يرتدي بزة يطغى عليها اللون الأحمر 
وباأط��راف بي�س��اء وتغط��ي وجهه حلي��ة نا�سعة 
البيا���س، وكما ه��و م�سهور يف ق�س���س الأطفال 
ف��اإن بابا نوئيل يعي���س يف القطب ال�سمايل ، وهو 
يحم��ل الهداي��ا ليتم توزيعه��ا عل��ى الأولد اأثناء 
هبوط��ه من مداخن مدافئ املن��ازل اأو دخوله من 

النوافذ املفتوحة و�سقوق الأبواب ال�سغرة.
كان تب��ادل الهداي��ا �سائع��ًا يف بع���س مناط��ق 
الأول   كان��ون  اأواخ��ر  الروماني��ة  الإمرباطوري��ة 
كج��زء م��ن طقو���س ديني��ة، ولذل��ك فق��د ح��ذرت 
الكني�سة تبادل الهدايا يف القرون الأوىل والقرون 
ث��م ع��ادت  الوثني��ة،  اأ�سوله��ا  ب�سب��ب  الو�سط��ى 
وانت�رشت العادة بني امل�سيحيني بداعي الرتباط 
بالقدي���س نقول اأو نيكول، اأم��ا �سبب ارتباطها به 
فيع��ود لكونه كان ي��وزع على العائ��ات الفقرة 
يف اإقليم مربا يف اآ�سي��ا ال�سغرى الهدايا والطعام 
واللبا�س تزامنًا مع العيد دون اأن تعرف العائات 
من ه��و الفاع��ل، وهو تقلي��د خم�س���س لاأطفال 

اأ�س��ا حيث يقوم الأهل يو�س��ع الهدايا لهم حتت 
اأ�رشتهم اأو بق��رب ال�سجرة قبل العيد، وي�ستيقظون 
�سباح العيد لفتحها، من العادات املنت�رشة اأي�سًا 
اأن يق��وم جميع اأفراد الأ�رشة بتب��ادل الهدايا بني 

بع�سهم البع�س واإن كانت رمزية.
العراق يحتفل باملياد

اث��ار م�سه��د امل�سيحيني املحتفلني مب��ول النخيل 
و�س��ط بغ��داد اجواء م��ن الغبط��ة والم��ل باإعادة 
مع��امل  ت�س��درت  اذ  املي��اد  باأعي��اد  الحتف��ال 
الزين��ة واأ�سجار املياد الكب��رة املزينة مبختلف 
وامل��ولت  املح��ال  واجه��ات  الإن��ارة،  اأن��واع 
واملراك��ز التجاري��ة واملطاعم واحلدائ��ق العامة 
واملتنزهات، حي��ث تقدمتها دم��ى )�سانتا كلوز( 
باب��ا نوئيل وعربته املحملة بالهدايا من خمتلف 
الأحجام، الكبرة جدا واملتو�سطة وال�سغرة، مع 
العدي��د من القط��ع التذكارية والهداي��ا التي متثل 
بع���س طقو�س اعياد املياد التي دخلت اىل �سهل 

نينوى واملناطق املحررة اي�سا.
جاني��ت ،موظفة  حكومية، بينت ان هناك ا�رشارا 
على الحتفال هذا العام باأعياد املياد وا�ستعادة 
المل مب�ستقبل خر لبلدنا العراق. متابعة: ال�سيء 
املف��رح يف اعي��اد ه��ذه ال�سنة رغم غ�س��ة هجرة 
اهالين��ا ه��و ا�ستع��ادة ارا�سينا يف �سه��ل نينوى 
م��ن داع�س. مردف��ة: ان فك اأ���رش الكنائ�س واعادة 

الحتف��ال باأعي��اد املي��اد يعطين��ا كم�سيحي��ني 
جرعة امل للبقاء يف بلدنا العراق.  

بث روح الأمل
 يف م�سه��د يعك�س رغبة العراقي��ني بكل طوائفهم 
يف اإحي��اء منا�سب��ة اعياد املي��اد مب�ستوى يليق 
بقيم��ة ه��ذه املنا�سب��ة الت��ي يحتف��ل ب��ه الع��امل 
اجم��ع وجت��ري ال�ستع��دادات املبكرة له��ا ورغم 
كل ظروفهم الأمنية وال�سيا�سية ي�ستعد العراقيون 

لاحتفال. 
يق��ول �سي��اء جمال ،م��ن �سكنة بغ��داد اجلديدة، : 
ه��ذا العام ال�ستعدادات ممي��زة. م�سرا: اىل تزيني 
اغلب بيوت زقاقهم الذي ي�سم خمتلف املكونات. 
وي�س��ر اىل ان جرانهم ورغ��م احتفالهم كل عام 
به��ذه املنا�سبة اأ�رشوا على زي��ادة الحتفال هذا 

العام مبنا�سبة حترير مناطق �سهل نينوى.
ي�سي��ف جمال: ان الأجواء ه��ذه ال�سنة رائعة رغم 
م��رارة فق��دان البع���س م��ن الأهل مم��ن هاجروا 
لكن العي��د يعيد بث الأمل بنفو�سن��ا. لفتا اىل اأن 
الحتف��الت الت��ي ب��داأت بالنطاق ه��ذه اليام 
من خ��ال ن�س��ب �سج��رة مي��اد كب��رة وتزيني 
الأ�س��واق والبي��وت ب�سجرة املي��اد ودمى �سانت 
كل��وز. م�سرت�سا: كل هذا لي���س بجديد علينا نحن 
العراقي��ني فلطامل��ا كن��ا بيت��ا واح��دا يف ال�رشاء 

وال�رشاء.

املاء �رش نظارة املدينة
الكث��ر من اهايل العا�سمة ي�سك��ون �سح املاء ال�سالح 
لل���رشب خا�س��ة يف اأطرافه��ا الت��ي ت��كاد تعتمد على 
ال�سي��ارات احلو�سية التي ياأت��ي البع�س منها باملياه 
من الأنهار والربك. يق��ول املهند�س ال�ست�ساري عقيل 
كاظ��م التميم��ي: م�رشوع م��اء الر�ساف��ة الكبر بلغت 
كلفته ملي��ارا ومئتي مليون دولر، وامل�سيبة انه رغم 
ه��ذه الكلف��ة العالية ما زال��ت الكثر من اأحي��اء بغداد 
ت�سك��و �س��ح امل��اء، مبين��ًا ان ه��ذا املبلغ يكف��ي لبناء 
حمافظ��ة كاملة جديدة مب�ساح��ة مدينة كرباء. ورغم 
اع��ان اأمان��ة العا�سم��ة يف حفل ر�سمي ع��ن انطاق 
عمل امل���رشوع وفق م��ا ي�سمى )التجريب��ي( غر اآبهة 
مبعاناة النا�س خا�سة يف ف�سل ال�سيف جراء انقطاع 
امل��اء ل�ساعات و�سحه اي�س��ا، علما ان طاقة امل�رشوع، 
ح�س��ب الأمانة، تبل��غ 910 اآلف مرت مكع��ب وبتكلفة 

ترليون و131 مليارا و 420 مليون دينار.
مدراء بلديات اأكفاء

تتحدث املواطن��ة اإيان علي، مديرة مدر�سة متقاعدة، 
حتتاج بغداد اليوم جلهود اأكرب واإخا�س اأكرث بالعمل 
وتقدمي اخلدمات لأهلها الذين عبث بحياتهم الإرهاب. 
م�ستدرك��ة: لكن لاأ�سف فاإن اأك��رث القائمني على ادارة 
�سوؤونه��ا ل يفقه��ون مكانة بغ��داد وتاريخها العمراين 
اغتن��ى  منه��م  الكث��ر  ان  مو�سح��ة:  والجتماع��ي. 

وارتفعت ار�سدته على ح�ساب م�ساريع اخلدمات.
حم�س��ن كرمي، معل��م، وافق ال�سيدة اي��ان بطروحاتها 
م�سيف��ًا: ان الكث��ر منهم لي�سوا من اأه��ايل بغداد وهذا 
لي���س انتقا�س��ًا منه��م. مردف��ا: ان العم��ل يف امان��ة 
وم�سوؤولي��ة العا�سم��ة يحت��اج اىل روؤى متجددة لبناء 
وتاأهي��ل كل مرافق العا�سمة وب�س��كل خا�س اخلدمية 
التي حتتاج اىل ث��ورة. موؤكدا على: اأهمية اإعادة النظر 
ل��كل م��دراء البلدي��ات وت�سليمها اىل مهند�س��ني اكفاء 

يتمتعون باخلربة والنزاهة. 
بغداد يف املرتبة الأوىل

توؤك��د اأمان��ة بغ��داد اأن مع��دل النفايات الت��ي تفرزها 
احي��اء العا�سمة يوميا يبلغ نح��و )11( األف طن، واأن 
عمل املحط��ات املخ�س�سة يف الوق��ت احلايل يقت�رش 
عل��ى كب�سه��ا فق��ط. وفيما ع��د جمل�س حمافظ��ة بغداد 
اأن ح��ل ملف النفاي��ات وتدويرها يكم��ن باإحالته اإىل 
ال�ستثمار، ولكن هل يفلت من "الف�ساد"؟ تفنن الأهايل 
يف كيفي��ة التخل�س من تراكم النفايات ورميها ب�سكل 
ع�سوائ��ي، البع�س يكتب �ستائم وعب��ارات قا�سية على 
م��ن يرم��ي النفاي��ات ب�س��كل ع�سوائ��ي واآخ��ر ا�ستعان 
ب�س��ور ديني��ة، لكن كل ذل��ك مل ينجح مثلم��ا مل تنجح 

ك��وادر امان��ة العا�سم��ة يف ح��ل مل��ف النفاي��ات يف 
العا�سم��ة بغ��داد الت��ي حتت��ل املرتب��ة الوىل يف �سلم 
العوا�سم التي ل ت�سلح للعي�س من حيث اجلودة ح�سب 
ت�سنيف اأ�سدرت��ه” Mercer” وهي واحدة من اأكرب 

�رشكات ا�ست�سارات املوارد الب�رشية يف العامل.
معاير اعتماد التقرير الدويل

وهن��ا لب��د م��ن الإ�س��ارة اإىل اأن التقري��ر بح��ث يف 
450 مدين��ة حول الع��امل، واعتمد على جمموعة من 
العوام��ل، يف املقارن��ة بني جودة احلي��اة فيها، وهي 
واجلري��ة  ال�سيا�س��ي  )ال�ستق��رار  ال�سيا�سي��ة  البيئ��ة 
ونفاذ القانون..( والبيئ��ة القت�سادية )اأنظمة �رشف 
العم��ات واخلدمات امل�رشفية…( اإ�سافة اإىل البيئة 
الجتماعية والثقافية من حيث توافر و�سائل الإعام 
والرقاب��ة والقي��ود عل��ى احلري��ة ال�سخ�سي��ة. كما مت 
الأخ��ذ بعني العتب��ار اجلوانب الطبي��ة وال�سحية من 
ناحي��ة توف��ر اخلدم��ات الطبي��ة وانت�س��ار الأمرا���س 
املعدي��ة واأنظم��ة مياه ال���رشف ال�سح��ي والتخل�س 
م��ن النفايات وتل��وث الهواء. كم��ا كان للتعليم تاأثر 
يف تقيي��م ج��ودة احلياة يف املدن م��ن حيث املعاير 
املتبع��ة فيه، وتوافر املدار���س الدولية يف املدن التي 
متت درا�ستها، بالإ�سافة اإىل اخلدمات العامة والنقل، 
مث��ل الكهرباء واملي��اه والنقل الع��ام وازدحام حركة 

املرور.

ن�سب ومتاثيل العا�سمة
يف مرك��ز العا�سم��ة، �ساح��ة التحري��ر، وحت��ت ن�سب 
احلري��ة ال��ذي ي�سك��و الإهمال من��ذ �سنني ثم��ة ب�سعة 
�سباب يتبادل��ون الهاتف للتقاط ال�س��ور التذكارية. 
اذ يق��ول ال�س��اب ايه��اب اإنهم جمموعة ق��رروا التقاط 
ب�سع �س��ور مع كل ن�س��ب ومتاثيل بغ��داد، مو�سحا: 
انهم انطلق��وا منذ ال�سباح الباكر م��ن �ساحة الطران 
وجداري��ة فائ��ق ح�س��ن حي��ث ق��رورا ان يك��ون ختام 
جولته��م عن��د ن�س��ب احلرية. مردف��ًا: م��ع ال�ستمتاع 
باجلول��ة والتقاط ال�س��ور التذكارية لك��ن التعب نال 
من��ا الكث��ر ان كان ب�سب��ب بع�س الإج��راءات الأمنية 
او فو�س��ى امل��رور وال�سي��ارات. يف حني اأب��دى زميله 
و�س��ام امتعا�س��ه م��ن ح��ال بع���س الن�س��ب خا�سة 
الت��ي �سيدت موؤخراً مثل ن�س��ب الفانو�س ال�سحري يف 
�ساح��ة الفتح قرب امل�رشح الوطني. مبينا: ان جولتهم 
ا�ستغرق��ت يومًا كامًا ب�سبب الزحامات التي ت�سهدها 
كل ارجاء العا�سمة. مردفا: ان لديهم جولة اخرى يف 
احياء بغداد ال�سعبية خا�سة القدية منها مثل الكفاح 

والف�سل والأعظمية.
احلل يف تغير اأوقات الدوام

من��ذ ايام ع��دة ت�سه��د �سوارع بغ��داد زحام��ات كبرة 
ت�سبب��ت بتاأخ��ر املوظفني عن دوائره��م والطاب عن 
جامعاته��م الأم��ر ال��ذي دعا مديري��ة امل��رور العامة 

لدرا�س��ة وتقدمي مقرتح يق�س��ي بتغير دوام املوظفني 
والطلب��ة اجلامعي��ني م��ن اج��ل تخفي��ف الزخ��م على 
ال�س��وارع وتقليل حرك��ة ال�سيارات خا�س��ة يف اوقات 
ال��ذروة ال�سباحية ... بهجت ح�س��ني، موظف حكومي، 
ب��ني انه من��ذ ا�سبوع تقريب��ا ي�سل متاأخ��را اىل دوامه 
ب�سب��ب الزحام امل��روري. الأمر ال��ذي ا�سطره اىل ترك 
�سيارت��ه يف البي��ت والذه��اب بخ��ط الدائ��رة تافي��ًا 
للعقوبة الدارية. لكن ماذا تفعل اأزهار، طالبة هند�سة 
جامع��ة بغ��داد، التي اج��ربت على اخل��روج قبل ثاث 
�ساع��ات م��ن البيت ك��ي ت�سم��ن و�سوله��ا الباكر اىل 
اجلامع��ة والدخول اىل املحا�رشة الوىل التي تاأخرت 

عنها يف الأيام املا�سية.
فتح ال�سوارع املغلقة

ميثاق هادي، �ساحب حم��ل لبيع الأجهزة الكهربائية 
يف العر�س��ات، ذكر ان الزحامات املفاجئة التي طالت 
كل مناط��ق واأحي��اء بغ��داد تثر الده�س��ة وال�ستغراب. 
متابع��ًا: اعتدنا ط��وال ال�سنني املا�سي��ة ان ي�سهد يوم 
الأح��د ح��الت زح��ام م��روري ينته��ي بع��د �ساع��ات. 
م�ستغرب��ا ا�ستم��رار ذلك طوال الأي��ام الع�رشة املا�سية 
دون اي حل من اجله��ات املعنية، معربًا عن ا�ستغرابه 
من ا�ستمرار اخلراب والدمار يف العا�سمة بغداد واهمال 
كل اجلوان��ب اخلدمية التي يك��ن ان ت�سهم يف رفاهية 
املواط��ن. يف ح��ني ب��ني ج��اره م�سطف��ى الده��ان: لو 

اهتم م�سوؤولو الأمان��ة والدوائر التابعة لها بالعا�سمة 
بغداد مثلما يهتمون مب�ساحلهم اخلا�سة والأزقة التي 
ي�سكنونها لكن حال العا�سمة اأف�سل الآن. مو�سحا: ان 
فتح ال�سوارع املغلقة �سي�سهم يف حل م�سكلة الزحام يف 
العا�سمة ويقلل من ال�سغوطات على النا�س. موؤكدا: ان 
اغلب امل�سوؤولني يف بلديات العا�سمة ل يجيدون ادارة 
دوائرهم ان كان ب�سبب قلة الكفاءة واخلربة او الف�ساد. 

اإنارة و�ساحات ونافورات
روؤي��ة العا�سمة بغ��داد من اجلو لي��ًا تختلف عن روؤية 
كل امل��دن الخرى وب�س��كل خا�س الإقليمي��ة بل حتى 
مدن الإقليم التي تت��األأ انوارها ما ان تقرتب الطائرة 
م��ن الهبوط. اغلب �س��وارع بغداد ت�سكو انع��دام الإنارة 
با�ستثناء بع�س ال�سوارع الرئي�سية، اما �سوارع الأحياء 
والأزق��ة فقد اعتم��د الأهايل على جهوده��م وتعاونهم 
يف ن�س��ب م�سابي��ح الإن��ارة. يقول منذر �ست��ار، تاجر 
ماب�س، ان��ه ي�سعر بالأمل حني ي�ساهد املدن والعوا�سم 
�سوارعه��ا  م�سابي��ح  تت��األأ  وكي��ف  يزوره��ا  الت��ي 
و�ساحاته��ا ب�ستى انواع الإنارة. مو�سح��ًا: ان جمالية 
املدن ليًا تعتمد على �سكل ونوع النارة التي تزيد من 
رون��ق وجمال اية مدين��ة. اما اإياد في�س��ل فقد بني ان 
ح��ال العا�سمة لاأ�سف يرتدى ب�سكل دائم دون اهتمام 
والتف��ات اجله��ات امل�سوؤول��ة ع��ن العا�سم��ة. م�س��را 
اىل �ساح��ات العا�سم��ة الت��ي مل ي�ستف��د منه��ا ان كان 
يف تنظي��م حرك��ة ال�س��ر او ان تكون مناط��ق ترفيهية 
للعوائ��ل. منوه��ا اىل: بع�س م��ا ي�سم��ى ب�)النافورات( 
الت��ي يفرت���س ان تعمل �سيفا كي تلط��ف الأجواء لكن 
ال��ذي ن�ساه��د هو عك���س ذلك متام��ا فنجده��ا متوقفة 
ط��وال اي��ام ال�سي��ف لكنها تن�س��ط يف ال�ست��اء مع ايام 

الربد. 
م�ساريع الف�ساد وال�رشقة

اأعلن��ت احلكومة املحلية يف حمافظ��ة بغداد، احالتها 
ل��� 52 م�رشوعا، تق��ول انها احتوت عل��ى ن�سب ف�ساد 
عالية م��ن النواحي املالية والإداري��ة والتنفيذية من 
قبل ال���رشكات الأجنبية واملحلي��ة اىل هيئة النزاهة. 
وق��ال نائ��ب املحاف��ظ جا�س��م البخات��ي يف ت�رشيح 
�سحف��ي اإن املحافظة احال��ت 52 م�رشوعا اىل هيئة 
النزاه��ة تخ���س البن��ى التحتي��ة يف قط��اع الرتبي��ة 
وال�سح��ة والكهرب��اء وامل��اء واملج��اري وم�ساري��ع 
اأمني��ة، موؤكدا ان 'تلك امل�ساريع هي لاأعوام 2014 و 
2015 و 2016 'م�سرا اإىل اأن هياأة النزاهة مل تتخذ 
اأي اإج��راء قان��وين اأو اإداري بح��ق اجله��ات املتورطة 
بالف�س��اد يف امل�ساري��ع الت��ي مت رفعها اإليه��ا، مبينا 
ان الكل��ف املالي��ة ل��� 52 م�رشوعا تق��در باملليارات 
م��ن الدنانر ما �سبب خ�سارة كبرة للحكومة املحلية 

و�سعف البنى التحتية. 

رغم أحزانهم وتهجيرهم.. مسيحيو العراق يبثون األمل في عيد الميالد المجيد
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يف بغداد ..زحامات متتد 
اىل ع�شرات الأمتار، 

ع�شوائيات متزق 
الأحياء التي ت�شكو 

تراكم النفايات والأزبال 
وانت�شار قطعان املا�شية 

التي جتوب ال�شوارع 
والأزقة، جتاوزات 

اغت�شبت املال العام 
ل�شالح من ميلك القوة 

وال�شالح كل ذلك يف 
بغداد التي حتتاج اىل 

من يعمل باإخال�ص وجهد 
لتعود اىل �شابق عهدها 

واأزهى،  ول حتتاج 
لحتفالت وزروقة.
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