
تـــنــظم يــوم األحــد لــلـــثــقــافــة  من خالل
ـوضـوعـيـة  وهـو يوم تـنـظيـم البـرامج ا
مــفــتـــوح لــلــجــمــيع دون دفع رســوم  أو
رسـوم بـسـيطـة . وهـنـاك أيـضـا مـبادرات
ؤسسة دينة تدعم ا للفنان الهـواة  وا
لـتـعــلـيم الـهـواة في مــجـال الـفـنـون الـتي
تـسـتـهدف جـمـيع الـسـكـان  وكـذلك تـقوم
اجلــامــعــة بــدعم مــوظــفــيــهـا والــطالب 
باإلضافة إلى ذلك هنـاك أيضا العديد من
دينة بادرات اخلاصة  ويقدم مجلس ا ا
كـوبــــــونـات ( بـطـاقـات) لـلـحـصـول عـلى
تخفيضات للسكان الذين يتلقون الرعاية
االجتـماعيـة ليتم اسـتخـدامها مع الـعديد

بادرات الـثقافـية والفـنية من ا
.أوتريخت هي مدينة حيوية ال
ـــا فـــيـــهـــا من مـــثـــيل لـــهــــا 
مـــهــرجــانـــات مــتـــعــددة عــلى
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النجباء لعائلة تعاني وضع انساني
حرج في منطقة حي االعالم) مشيرا
يداني اجرى الى ان (فريق الرصـد ا
زيــارة مــيــدانـيــة التــخــاذ االجـراءات
ــعـونــة الالزمـة ــنـاســبـة وتــقـد ا ا
وتــابع لــتــلك احلــاالت االنــســانــيـة )
مـــنـــعم ان (الـــوزارة وبـــتـــوجـــيه من
السوداني  ارسلت فريقـا متخصصا
من قـبل قـسم احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
في مـحـافـظـة  نـيـنـوى لـزيـارة عـائـلة
ـواطـنـة ثـنــاء ابـراهـيم الـطـائي من ا
ـوصل اســتـشــهـد اوالدهـا مــديـنــة  ا
اخلـمــسـة عــلى يـد عــصـابـات داعش
االجــرامــيــة وحــمــلت عــلى عــاتــقــهـا

ـا جـعـلـها مـسـؤولـية  22 حـفـيـدا 
تـعــيش ظـروف مــاديـة واجـتــمـاعـيـة
مــشــيــرا  الى ان (الــوزارة قــاســيـــة)
ـسـاعدة سـتـبـذل جهـودهـا لـتـقـد ا
ـمــكـنــة لـهـا) مـؤكــدا  ان (الـوزارة ا
ـنـاشدات الـتي اسـتـجـابت جلـمـيع ا
وردتـهـا من الـقـنـوات الـفـضـائـيـة او
مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي اثـنـاء
وبـــعـــد الـــدوام الــرســـمي وفـي ايــام
وان الــســوداني الــعــطل الــرســمــيــة
لــديه نـافــذة اسـبــوعـيــة تـطـلـق عـبـر
صـــفــحــته الــرســـمــيــة كل يــوم احــد
الـســاعـة الـتـاسـعـة مــسـاء يـسـتـقـبل
ناشـدات والشكـاوى ويجيب منهـا ا
على االسـتـفسـارات للـفـئات الـفقـيرة
هـمـشة).فـيـما واصـلت الـصحـافة وا
احملـلـية والـدولـيـة االهـتمـام بـنـجاح
مـبادرة الـوزارة والـقـاضـية بـتـفـعيل
ــئـة  من الــعــمــالـة تـوظــيف  50 بــا
احملـــلــيــة الــوطــنـــيــة في الــشــركــات
يـة واحملـليـة وخاصـة النـفطـية العـا
منها . واوضح مـنعم ان (السوداني
ــطــالــبـــة مــجــلس الــوزراء ســـارع 
وخلـيـة االزمة الـوزاريـة التي شـكلت
ـــواطـــنــ عـــقب خـــروج عـــشــرات ا
بتظاهرات طلـبا إليجاد فرص العمل
وتــقــد اخلــدمــات بــصــورة افــضل
ــديــنــة وخـــاصــة ابــنــاء الــبــصــرة ا
الــنــفــطــيــة االولى في الــعــراق وهي
ــعــيـشــة الــرئــيــسـيــة  لــبــلـد سـلــة ا
انـحــسـرت فـيه الـزراعــة والـصـنـاعـة
الى حــد كـبـيــر عـقب دخــول الـقـوات
االمــريـكــيــة والـهــجـمــات االرهـابــيـة
تـوالـيـة) واضاف (البـد من  اجـبار ا
الشركات النـفطية الـعاملة في البالد
بــضــرورة تــوظــيف مــا نــسـبــته 50
ـئـة  من العـمـالة الـوطـنيـة ألمرين با
االول يــتــعـــلق بــاحلــد من مـــهــمــ 

ـرتــفـعـة نــتـيــجـة ظـروف الــبـطـالــة ا
الــــبالد وحــــربـــــهــــا عــــلى االرهــــاب
والــثـانـي الكـتــسـاب اخلــبــرة وخـلق
جـــيل فــــني يـــكــــون نـــواة لـــلــــعـــمل
سـتقـبـلي) واوضح منـعم ان (عدد ا
العـمال االجـانب الـعامـل في قـطاع
الــــنـــفـط بـــلغ  100الف عــــامل وهي
نسبة مرتفعة اثارت حفيظة الشباب
الــبــاحث عـن الــعــمل في ظل اجــواء
وان تعدد امنـية واقـتصـادية مـعقـدة
جـهـات االسـتـثـمـار وعـدم تـطـبـيـقـهـا
لــقــانـون الــعــمل الــذي يــحـدد ان اي
تصريح اقامة لـلعمالة االجـنبية البد
من مـراجــعـة الـشــركـات لـلـوزارة من
اجـل اســتـــحــصـــال اجـــازة لــلـــعــمل
وضــرورة تــضــمــ الــعــمــال وكــمــا
معـمـول دولـيا حلـفظ احلـقوق واداء
االلــتــزامـــات رغم انه يــعــدد مــنــافــذ
الـدخول لالسـتـثمـار بـأكثـر من جـهة
وهـو الـعـائق الــرئـيـسي الـذي كـانت

الوزارة تعاني منها ). 
 u  l —

وتابع مـنعم  ان (التـظاهـرات حفزت
الـوزارة عــلى رفع صــوتــهـا من اجل
تـفـعـيل الـقـوانـ اخلـاصـة بـتـنـظـيم
وجود الـعـمالـة االجـنبـيـة الن االمور
وصـلت مــرحـلـة اصــبح من الـصـعب
الــسـيــطـرة عـلــيـهــا وعـمــلت فـوضى
انــتــشــار الـعــمــالــة االجـنــبــيــة عـلى
الـتـأثـيـر الـسـلـبي لـلـمـجـتـمع وبـاتت
تزاحم العمالة الوطنية بشكل سلبي
جـدا). و تـسـعى الـوزارة الى ايـجـاد
بيـئة اجتـماعـية سـليمـة للـشباب من
الباحـث عن الـعمل من خالل تنـفيذ
برامج التـنميـة االجتمـاعية وتـطوير
ـهـارات وفق مـنـهج عـلـمي ومـهـني ا
يعـتـمد عـلى جتـارب وخبـرات الدول
ـــنــتـــجــة فـي هــذا اجملـــال . وتــابع ا
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هلسنكي

اكـــانـت في بـــغـــداد او احملـــافـــظـــات
وبالـرغم من نـقل صالحـيـات عدد من
دوائرها اخلـدمية الى احملـافظات اال
انها تستجيب للمناشدات االنسانية
يداني بشـكل يومي وفـريق الرصـد ا
يــجـري زيــارات مـيـدانــيـة فـي بـغـداد

واحملافظات).
 «býUM  b —

واضـــــاف ان (الـــــوزارة رصـــــدت في
االونـــــة االخـــــيـــــرة عـــــددا مـن تـــــلك
ـنـاشـدات مـنـهـا مـا  عـرضه عـبـر ا
ـسـنـة احـدى الــقـنـوات الـفـضــائـيـة  
تـفـتـرش االرض فـي مـنـطـقـة الـشـعب
بــبـــغــداد ومـــا نـــاشــدت بـه الــقـــنــاة
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اكــــدت وزارة الـــــعــــمل والـــــشــــؤون
االجــتـــمـــاعــيـــة ان لــديـــهـــا فــريـــقــا
ــكن ان يـطـلـق عـلـيه مــتـخـصــصـا 
) مــــشــــكل من قــــبل (فــــريق طــــوار
الــوزيــر مــحــمــد شــيــاع الـســوداني
يتـولى مهمـة الوصـول الى اي حالة
انـســانـيـة يـتم رصــدهـا او مـنـاشـدة
تتلقاها الوزارة من مختلف اجلهات
ـتحـدث الـرسمي االعالمـية . وقـال ا
بـاسم الـوزارة عـمـار مـنعـم في بـيان
تـلـقـتـه ( الـزمـان ) أمس ان (الـفـريق
يـجــري  زيـارات مـيـدانــيـة لـلـحـاالت
االنـسـانيـة الـتي يـتم رصـدهـا سواء
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هناك مثل قد يقول : 
كل الطرق تؤدي الى روما ! 

ـثـل يـنــطـبـق بـكل تــفـاصــيــله عـلى هــذا ا
مـــديــنــة اوتـــرخت اجلــمــيـــلــة  حــيث ان
الوصول لهـا من السهولـة بحيث لو كنت
كـنك ان تسـتقل في اي مديـنة بـهـولنـدا 
قـطـار يصل الـيـهـا  ألن مـكانـهـا احلـيوي
الذي يـقع في وسط هـولنـدا (تقـريبـاً مثل
مــوقع بــغــداد في وسط الــعــراق) وكــذلك
وجـود مــحـطـة قـطـارات ضـخــمـة تـنـطـلق
مـنـهـا كل يـوم مـئـات الـقـطـارات احلـديـثة
الى كل مـدينـة وقـصـبة في اقـصى وابـعد
نــقـطـة شــمـاالً وجـنــوبـاً وشـرقــاً وغـربـاً !
ـعدل قـطـارين في الـسـاعة لـكل مـديـنة و

وعلى مدار اكثر من 18 ساعة باليوم .
الـكـالم عن هـذه احملـطــة ال يـقـتــصـر عـلى
حركـة الـقطـارات بل علـى احتـوائهـا موالً
ضــخـــمــاً بــثالث طــوابـق تــضم عــشــرات
ـالبـس والـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــور مـــــــــــحـالت ا
ـيـة ــاركـات الـعــا واالكـســسـوارات ذات ا
وكـذلك محـالت السـوبـرمـاركت واالجـهزة
ــطـاعم والــكـافــتـيـرات  الــكـهــربـائــيـة وا
ول وكـذلك وجود خـمـسـة طـوابق حتت ا

لوقوف السيارات ! 
‰u&

متـعة التـجول بـاحملطة قـد تغـني البعض
دينة ! عن اخلروج منها ومشاهدة ا

ــديـنـة الـتي بــنـيت حـول بـرج دوم هـذه ا
ة وبأرتفاع 112 متر وهو كاتدرائية قد
 حــيث تـســتـطـيـع أن تـرى أي نـقــطـة في
ــــكن أن ــــديــــنـــة مـن خالله  لــــذلك ال  ا
نـاطق ـشـاهـدة هـذه ا تـضـيع أي فـرصه 

دينة . تواجدة في وسط ا اجلذابة ا
ـدن في اوتـريــخت هي واحـدة مـن أقـدم ا
ة ـدينـة الـقـد هـولـندا  ويـتـمـيز مـركـز ا
باني والهياكل  التي عادة بالعديد من ا
ما يرجع تاريخهـا إلى العصور الوسطى
العليا  فـقد كانت مركـز ديني في هولندا
ركز يالدي وال تزال ا منذ القرن الثامن ا

الديني الرئيسي في البالد .
امــا جــامــعــة أوتــريــخت فــهي هـي أكــبـر
جـــامــعـــة في هــولـــنــدا  بـــلغ عــدد طالب
اوتريخت لنحو  40000 طالب وهو عدد
ا دن الـهولـنديـة  كبـير قـياسـاً لبـقيـة ا
ديـنة من األمـاكن األكثـر حيـوية. يجـعل ا
ــعــاهــد األخـرى فــضال عن الــعــديــد من ا
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أبيع مزاد أول!
صالة مليونية  في مسجد الكوفة ضد الشعب الفاسد

أبيع مزاد أول!
تظاهرات أول أمس٠٠٠ شعارها جمعة ورة جمعة والفاسد نقلعة!

أبيع ٠٠٠ أبيع  مزاد ثان
ان سيعقد إولى جـلساته يوم غد األثن بـالتوقيع على إستالم   50الف البـر

اني( هدية ما من  وراها جزيّه)٠ دوالر لكل بر
أبيع٠٠٠٠ أبيع مزاد ثالث!

كل العـراق معروض للبيع٠٠ مزاد أول  مزاد ثان  مزاد ثالث٠٠٠ أبيع أبيع
أبيع( منو يزوّد)٠

(عبـاس جاسم  عـبود أيـاد سلـيم حيـدر هادي نـوري  خمـيس صالح
عـودين خوش بـيعه ال يـفوتكم جمـال٠٠٠٠٠ ياهـو اجلان  مـنو اللي يـزوّد 
ـان شـيـعي قح ـزاد وين رايـحـ مـزاد ثـالـث أبـيع  أحـدهم رئـيـسـاً لـلـبـر ا
سـني قح كردي قح بخـمسـ مليـون دوالر  يفرخن 17 مـليـار دوالر  ولكم
ـعـودين إحلـكوا خـوش بـيـعة وكـافي سـوالف بـالوطـنـيـة  شهـداء أنـهار من
وصل والفلوجة والـرمادي ليش هو منو اللي الدمـاء  سبايكر ثمن حتريـر ا
ضـيـعـهـا  ولـتـكـولـون وين راحت فــلـوسـنه الـسـيـد يـدري وأله حـصـة بـيـهـا
لـتـغشـمـون رواحـكم  كـافي تره وصـلت حـدهـا وياكـم  غشـمـة لـو تغـشـمون
ـان العراقي يـعني رئيـساً لكل الـعراقي راهق رئيس لـلبر رواحكم أبـيع  ا
ـايرضه لـتكولـون محاصـصة هذا من ضـمن األتفاق وغصـ عل اليرضه وا
على الفـضاء الوطني واألغلـبيةالسيـاسية والوطنـية مو محاصـصة  مركدتنه
نـبـديـهـا عـلى زيـاكـنه مـو أحـسن من الـبـيع عل األجـنـبي ألـعن أبـو األجنـبي
أمريـكا وأِيران وتركيا والسعودية ودول اخللـيج  خلي يولون مزادنا بيناتنه 
زاد عليك ولو أنته بعدك أبيع مـزاد ثالث  ماكو زيادة? مبروك  حجي رسه ا

زغير لكن نصيحلك حجي ألن كلها صارت حجاج تفتهم باللغف٠)
تحاصصة. ان باألتفاق ب الكتل ا أنتهى مزاد البر

ناصب واألسـتحقاقات األنتخابية تصارع على ا والكـرة الزالت في ملعب ا
ـزورة بـشهـادة جمـيع الـلجـان الـتحـقـيقـة التـي شُكـلت ألجل كـشف التـزوير ا
ـزورين بـاألتـفاق مع ولـكن األرادة الـسـياسـيـة فـضّلـت عدم كـشف الـتـزوير وا

األعلى٠
ـان إولى جلساته يوم غداً األثنـ ألستالم مبلغ اخلمس وهكـذا سيعقد البر
ـقـنـنـة ولـيـذهـب الـشـعب إلى اجلـحـيم والزالت ألف دوالر ضـمن الــسـرقـات ا
نـصب رئيس ـرشح  تـصارعة لـم حتسم مـوقفـها بعـد على تـسمـية ا القـوى ا
الوزراء وكـذلك موقفـها من األصطـفافـات لتشـكيل الكـتلـة الكبـرى فكل يدّعي
وصالً بــلــيــلـى ولــيــلى ال تــدري إلى أين تـــذهب وبــأي حــضن ســتــســتــقــر 
راحل لـلحصول على فاألمـريكي القوي صاحب الـتغييـر  يريد حرـــــق كل ا
ــذهـبــيـة ـمــتــد بـجــذوره ا أســتـحــقـــــــاقــاته واأليــــــراني الــقـوي أيــضــاً وا
لـيـشـيـاوية والـبـعض من أحـزاب األسالم الـسيـاسي الـتي ربـاها وحـاضـنـته ا
وغـذاهـا  يـريـد أن تـكـون احلـكـومـة الـقـادمـة حتت مـظـــــــــلـته والـصـراع لم

يحسم بعد٠
تـخلخـلة)  واحلكـمة العـمارية فهنـاك سائرون الـصدرية والـنصـر العبـادية( ا
لـتحق بهم بأنتظار قسم من األكراد والسنة لتشكيل الكتلة الكبرى وبعض ا
بـاركة أمـريكيـة (على قـاعدة أهـون الشـرين )  وهنـاك الفـتح ودولة الـقانون
والبعـض من األكراد والسنة وبعض القوائم الـصغيرة لتشكـيل الكتلة الكبرى
ـبـاركـة أيـرانيـة والـكل لم تـتـفق بعـد عـلى شـخص رئـيس الـوزراء وهذه هي

عضلة احلقيقية ٠ ا
دة طـويلة ـان األولى ستـكون مـفتـوحة وسـتسـتمـر  أنني أرى أن جـلسـة البر
ألن الصـراع على تشكيل الكتلة الكبرى  ومنصب رئيس الوزراء سيطول وقد
ـغـلوب عـلى أمره ـصالح الـشعب ا اليصـلون إلـى حلٍ قريب دون األهـتمـام 
والذي رفـضهم عندما لم يصوت لهذه الكتل الفاسدة ولم يشارك باألنتخابات

٠ قترع ئة من عدد ا بنسبة أكثر من 80 با
ـستقـبلـية لتـشكيل احلـكومـة قد تطـول أكثر من أن األمور ا
ـا مـرسـوم لـها  وقـد يُـصـار إلى حـكـومة تـوقع  و ا
إنــقــاذ لـتــخــلــيص الــبـالد من شــرور هــذه الــشـراذم

واطن٠ صير الوطن وا الفاسدة التي حتكمتْ 
وأن غداً لناظره قريب٠

جانب من مدينة اوتريخت
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النجف

حيثـما كانت هناك مصالح انانية  فالهدف الوطني يصبح مقطعا موزعا على
ـالحظ من دوران الكـيانـات واالحزاب كل حـسب مصـلحته  ـصالح  ا تلك ا
صالح  فاالخوة الكـرد ينتقلون واصبحـت القضية الوطـنية في مؤخرة تلـك ا
من هذه الـكتـلة أو تـلك  أو باالحرى الـكتل تـنتـقل من هذا احلـزب الكردي أو
ذاك  والـنـتـيـجــة لم نالحظ طـرحـا وطـنـيـا شــامال يـخـلص الـعـراق من ازمـاته
ـواقف حـول مـايـتحـقق لـلـكـرد من مـصـالح ذاتـية  اخلـانـقـة  بقـدر مـاتـدور ا
ومايتـحقق من مشاريع ملزمـة للحكومة اجلـديدة  واالمر كذلك بالنـسبة لكتلة
نطـقة الغربـية  هنـاك مجموعـة طلبات البـد من االلتزام بـتحقيـقها في الدورة ا
ـنـطـقـة الـوسـطى واجلـنـوبـيـة  فـاألمر ثـلـو ا اجلـديـدة جملـلس الـنـواب  أمـا 
يتـعلق بـصراع االخوة  من يـفوز بـرئاسة الـوزراء ومن له قوة الـسيـطرة على
ـنـهك  ومن يـتـأخـر بـالـفـوز فـهـنـاك من يـهـدد مـاتـبـقى من اجلـسـد الـعـراقي ا
واطـن حتمل بالـشارع  وبـالتالي يـدور النـاعور في ارض الـيباس  وعـلى ا

كل النتائج .
كنه أن إن النـظام الذي تـشغـله تناقـضات الـسيطـرة ب مكـونات احلـكم  ال
يفي بـالتـزاماته جتـاه شعـبه  هذا من نـاحيـة  ومن ناحـية اخـرى يكـون هدفا
لتـدخالت خارجـية . فاجلـماهـير الـتي طالـبت بحـقوقـها في االنـتقـال من نظام
احملاصصة الذي اتعبها وانهك البالد  الى نظام وطني بسلطة قوية جامعة 
كـانت تـتـشوف االوضـاع اكـثـر من تلك الـكـيـانات والـتـحـالفـات  ولـعل جتـربة
سنـوات مايـطلق عـليـها ( بـالـشراكـة ) تارة وبـاحملاصـصة اخـرى اعطت خـير
دلـيل عـلى فـشل هـذه الـتـجـربــة الـتي صـاغ مـركـبـاتـهـا من اليـريـدون لـلـعـراق

االستقرار وال لشعبه الوحدة والوئام .
طالـب الشعبية التـستهدف احدا  بل تريـد تصحيح مركـبات السلطة ووقف ا
ضي في بناء سلطة وطنية ـذاهب  وا سيـاسة توزيع الدولة على العرقيات وا
قوية بـادوات اميـنة مـخلصـة لكل الـعراقـي  وبـالتأكـيد هـناك من كـافة الوان
الـطـيف العـراقي مـايـستـحق أن يـعبـر عن تـلك االرادة الـشعـبـية  ويـتـقدم الى
اء والـعمل واخلدمات البنـيوية والصحة االمام في اجنـاز حقوق الشعب في ا

هجرين الى مدنهم . ومكافحة الفقر وبناء مادمره االرهاب واعادة ا
ناورات السياسية القائـمة  إن مجمل الكتل والتحالفات  يتـضح من خالل ا
تتـحرك نحو الكتـلة االكبر من خالل مـاحتققه لها من مـكاسب أو وعود ملزمة
ـكونـها ولـذاتـها  ومـثل هـذا االمر يـعود حلـالـة الشـلل الذي لـتـحقق مـاتريـده 
ــاضــيــة  ويــشــكل من اخــطــر الــظــواهـر اصــاب الــدولــة طـوال الــســنــوات ا
ـعـلنـة واخملـتـبـئـة في الـنـفـوس  واليـسـتـطـيع أحـد من كـل هؤالء الـسـيـاسـيـة ا
ـدني  أن يـدعي بـان هـمه عـراقي  وعـمـله من اجل والسـيـمـا دعـاة الـنـظــام ا

شتركات الوطنية . حتقيق الوفاق وا
ثمة اخـتفـاء للمـشروع الوطـني  وظهور مـعلن للـماضويـة االنانيـة  فاالطراف
التـي تـتحـرك تـريـد حـصـتـهـا من الـعـراق  والـكـتـلـة الـكـبـرى عـلـيـهـا ان تـقدم
كشوفات في مواقع ومراكز ووزارات الدولة لكي يتم تقاسمها ليشعر اجلميع

بان االمور وصلت الى مبتغاها وحتقق مشروع التقسيم .
بات الـعراق وحده  يئن حتت وطأة ضغط الكـتل  وشعبه خرج من حسابات
حتقيق الـسلطة الـوطنية الـعابرة للـطوائف  ولو كان االمـر غير ذلك الكـتشفنا

طالبات الوطنية . ذهبية العرقية  وصعود ا طلبية ا انحسار ا
ـصـالح الـفـئـويـة الـضـيـقـة وبـالـتـأكـيـد إن الـنـظـام الـذي تـثـقـله الـتـنـاقـضـات وا
ـكـنه ان يـبـنـي دولة ـكـنه ان يـنـتج شـيـئـا ويـحـقق مـصـالح اجملـتـمع  وال ال
ويطور ادواتـها  فهو يعيش على تلك التناقـضات  والكيانات السياسية التي
تقود الـسلطـة تنمو وتـعتاش عـلى هذا السـلوك  فبدونه تـصبح مكـشوفة أمام

االستحقاقات الشعبية .
وكل هـذه الـكيـانات تـعـرف جيـدا  إن الـسلـطـة الوطـنـية ومـشـروعهـا الـبنـيوي
لـزم للـجميع  يـكبل حركـة مفاصـلها ـعالم وا االقتصـادي الثـقافي الواضح ا

ويجعلها حتت الرقابة  وهذا ماالتريده ابدا .
مع االسف ســــيــــبــــقى الــــعـــراق يــــنــــزف من ســــهـــام
ذهبيـة والعرقية  ويـبقى الشعب يئن احملاصـصات ا
ـصـاحلـه وحـقـوقه  إال إذا وضع من وجع االهـمــال 

نظم . تلك احلقوق على قائمة الضغط الشعبي ا
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ـركزي وقـعـها ا لـلتـعلـيم الـعالي  نـظـرا 
في البالد وأنـهـا حتتـوي عـلى ثاني أكـبر
عـدد من الفـعـاليـات الـثقـافـية في هـولـندا
بــعـــد أمــســـتــردام .  يـــبـــلغ عــدد ســـكــان
مـــــدينة أوتريخت نحو  296305 نسمه
في عام   2007 ونـتيـجه لـلـنمـو الـسريع
ـــدينة توقع أن سكان ا ألوتريخت فمن ا
ســـوف يــتـــجــاوز  392000  نــســــــــــمه

بحلول عام  2025 م .
عدد سكانها من الشباب كبيراً ومعظمهم
في الـفـئـة الـعـمريـة من  20و  30 عـاما 
وذلك بـسـبب وجــود اجلـامـعـة الـكـبـيـرة 
حــيث تـــمــثل حــوالي  52 من اإلنـاث  و
 48من الذكور . وغالبية األسر ”52.5“
وحوالي  29 من الـناس الـذين يـعـيـشون
في أوتـرخت إما مـتـزوجـ زواجاً مـدنـياً
او كـنــسـيـاً  أو لــديـهم شـراكـة قــانـونـيـة
ـطـلـقـات حوالي  3 من سـكان أخرى  وا
أوتريخت .هـناك حوالي  69 من السكان
من أصل هولـندي  ومـا يقرب من  10من
هاجـرين من الدول الغـربية السكـان من ا
 في ح أن  21 مـن الــــســــكـــــان هم من
غاربة  و األصول غير الغربية   9 من ا
 5 األتراك   3من سورينامي ومنطقة

البـحـر الـكـاريبي و  5 من بـلـدان أخرى .
ــديـنــة لــديــهـا وبــعض من األحــيــاء في ا
نسبة عالية نسبيا من السكان في األصل
غير هولندي  اي هناك جتمعات سكانية

لسكان هذه اجلنسيات .
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أوتــريــخت بــهـا مــركــز لـرئــيس أســاقــفـة
ة  والرئيس الكنيسة الـكاثوليكيـة القد
كاتب الفخـري الحتاد أوترخت  ومـوقع 

الكنيسة البروتستانتية الرئيسية .
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مــديـنـة أوتــريـخت لــديـهـا حــيـاة ثـقــافـيـة
ـرتــبـة الــثـانــيـة بــعـد نــشـطــة  وحتــتل ا
ـسارح أمـسـتـردام  وهـنـاك الـعـديـد من ا
سرح في سـرحيـة  و بنـاء ا والفـرق ا
ـديـنـة الـرئـيـسيـة  وإلى عام  1941في ا
ـسـارح هـنـاك عـدد كـبيـر من دور جـانب ا
الـسيـنمـا  بيـنهم ثالثـة لـلسـينـما الـفنـية
ـــنــزلـــيـــة . وتـــســـتــضـــيـف أوتــريـــخت ا
ــوســـــــيـقى “مـهــرجـــــان لــلـمــهــرجـان ا
مـوسـيـــــقى في   Oude الـذي أقـيم قـبل
هرجان الدولي ومهرجان عام  ”1800وا
دينـة لديها قاعة هولندا السـينمائي  وا

“U¹—…∫ فريق وزارة العمل يزور ورشة في بغداد

البيـان ان  (الوزارة وفي اطـار تنـمية
ـــشـــاريع الـــشـــركـــات الـــنـــاشــئـــة وا
الصـغيـرة اعلنـت في شهـر شباط من
الـــعــام احلـــالي بـــدء الــتـــقـــد عــلى
بـرنـامج حـاضنـات االعـمـال  خالله
تقدم قبول  50 فكرة مشروع من ا
ـوقع االلكـتروني لـلوزارة عن طريق ا
ؤهالت واخلبرات ونوع بعد عرض ا
طـلوب انـتـسابه ـشـروع ا وطبـيـعة ا
ـطــلــــــوبـة ــسـاحــة ا لـلــحـاضــنـة وا
وعـــــــدد الـعـــــمــال بــاالضــــــافـة الى
حجم االسـتثـمار).  واوضح مـنعم ان
( برنامج حاضنات االعمال يستهدف
ـن لــديــهم الــبـــاحــثــ عن الـــعــمل 
مشاريع حتـمل افكـاراً ابداعـية سواء
اكـانت مشـاريع خـدمـات او مـنـتـجات
ـاذج عـمل او اخــتـراعـات ضـمن او 
قــطــاعـــات الــصــنــاعــة او الـــتــقــنــيــة
ـعـلـومـات ـتـنــوعـة كـاالتـصــاالت وا ا
والتصنيع والطاقة واي تقنية تهدف
ـــتــوفــرة ــصــادر ا الى اســـتــثــمـــار ا
وحتقق منفعة اقتصادية واجتماعية

للبلد). 

محمد شياع السوداني

لـلـمـوسـيـقى كالسـيــــــــكـيـة هـامـة  الـتي
أنشأت في عام .1979  .

وتـعد الـصـوتـيـات هي األفـضل في الـقرن
ـوســـــيـقى األصــــلـيـة  الـ 20 لـقـاعـات ا
وسـيقى وقد  إعــــــادة بـــنـاء قاعـــــة ا
 Vredenburgاألصلية كجزء من اخلطة
الـكـبـرى إلعـادة تطـويـر مـنـطـقـة احملـطة 
وفي عــام  2014 اكـــتـــســـبـت الـــقـــاعــات
اإلضـافــيـة الـتي تــسـمح بـانــدمـاجـهـا مع
الــنـــادي .وهـــنـــاك الـــعــديـــد من األمـــاكن
األخــرى لــلـمــوســيـقى فـي جـمــيع أنــحـاء
ـوسـيـقـيـ ـديـنــة  حـيث يـتم تـعـلــيم ا ا
ــوسـيــقي  بـقـسم ــعـهـد ا الــشـبـاب في ا
مدرسـة أوترخت للـفنـون  وهنـاك متحف
وسيـقية متخـصص للـعزف علـى اآلالت ا
عارض الفنية تلقائيا .هناك الـعديد من ا

فـي أوتــــــــــريــــــــــخـت 
وأيــضـــا الــعــديــد من
ؤسسات لدعم الفن ا
والفنان  حيث يتم
تـدريب الـفـنـانـ في
كــــلـــيـــة أوتــــريـــخت
لــلــفـــنــون ومــتــحف
ـا ســنـتــرال كــبـيــر 
لـديهـم من مـعارض
كثـيرة ذات الـفنون
ــا في ــمــيـزة   ا
ـــــــــعــــــــرض ذلـك ا
الدائم عـلى أعمال
أوتـــــــــــريــــــــــــخـت
ـقـيم لـلــمـصــور ا
ديـك بــــــــرونـــــــا 
والــذي اشـــتــهــر
بــــعـــمـل مـــيــــفي

“Nijntje”
بـــــــالـــــــلـــــــغـــــــة

الهولـــندية �”
وفي عام 1924
أدرج بـــــــــــــــيـت
شـــريــتـــفــيـــلــد
شــــــــــرودر فـي
مواقع الـتراث
ـي الــــــــــعــــــــــا
لــلـيــونــســكـو
.ولـــتــــعـــزيـــز
ثقـافـة مديـنة

أوتريخت 

مـــســـتـــوى الـــعــالـم  ومــحـالت األزيــاء 
تاحف عمـارية احلـديثـة وا والهـندسـة ا

طاعم  وفنادق . قاهي وا الرائعة  وا
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الدراسـة في هـولنـدا هي نـقطـة االنطالق
جلــــمـــــيع الـــــطالب الـــــدولــــيـــــ الــــذين
يـــدرســــــــون فـي هــولـــنــدا كـــوجـــــــــهــة
دراسـيـة . أوتـريـخت هي مـديـنـة طالبـيـة
حـيــويـة في قـلـب هـولـنــدا  والـتي تـضم
أكــبــر وأعــرق اجلـامــعــات في هــولــنـدا .
ـــــدارس وهـــــنـــــاك عـــــدد كــــــبـــــيـــــر من ا
ؤسـسـات التـــعـليـميـة  وبــــــها أكـثر وا
ـثـير من  70000 طـالب وطالـبـة  ومن ا
لإلعــجــاب أن  20 من ســـكــانـــهــا هم من

الطالب !!
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اعــــلــــنت مــــديــــريــــة مــــرور كــــربالء
ـرورية خالل احصـائـية اخملـالـفات ا
ـــاضـــــــيـــة حـــيـــــث بـــلـــغت ـــدة ا ا
نـــــحـو  1618 مــخـالــفـة مــتـنــوعـة.
ديريـة النقيب وقال مسـؤول اعالم ا
ريـاض احلــمـداني لـ (الــزمـان) امس
ـروريـة وبـالـتعـاون مع ـفـارز ا ان (ا
شـــــرطــــــة كـــــربـالء الزالت تــــــواصل
جـــهــــودهـــا في ضــــبط اخملــــالـــفـــ
ـرور واتــخـاذ االجـراءات لـقــوانـ ا

الالزمة بحقهم). 
مـضـيـفــا ان (من بـ اخملـالـفـات هـو
عدم تثبيت لوحات العجالت وضبط
دراجـات نـاريـة واسـتـخـدام الـزجـاج
ظـلل بـاالضافـة الى عـدم استـخدام ا
حزام االمـان). مـشيـرا الى ان (هـناك
مــخــالــفــات اخـرى تــتــعــلق بــقــيـادة
الــعـجـلــة بـصــورة مـعـاكــسـة الجتـاه

الــســيـر وعــدم حـمـل مـســتــمـســكـات
ثبوتية). 

الفـتــا الى ان (هـذه اخملـالــفـات الـتي
ادت الى مــحــاســبــة اصـحــابــهــا قـد
تـــكـــون غـــيــــر مـــقـــصــــودة من قـــبل
ــواطــنــ بـســبب عــدم مــعــرفــتـهم ا

رور).  بتعليمات وانظمة ا
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داعيا الى (ضرورة التحـلي بالثقافة
رورية حتى يـكون االشخاص على ا
عـلم تـام بـجـميـع اخملالـفـات من اجل
جتـــاوزهـــا حــــفـــاظـــا عــــلى سالمـــة
اجلمـيع وحـتى ال يتم ارتـكـابهـا مرة
اخـــرى لــكي نــحـــافظ عــلـى الــنــظــام

العام).  
واعــــلن في مـــحـــافــــظـــة كـــربالء عن
تــشــكــيل مــجــلس اعــلى لـالحتـادات
والـنــقـابـات في احملــافـظـة لــتـوحـيـد
الـــرؤى واالفــكــار بـــغــيــة االهـــتــمــام

ــهـنـي والـعــمل الـنــقـابي. بــالـواقع ا
وقال مـصـدر في اجمللس لـ (الـزمان)
امس ان (البـيان اخلـتامي لـلمـجلس
اكـــد ضــــرورة اصالح الــــعــــمـــلــــيـــة
السـيـاسيـة وتـشكـيل حكـومـة بعـيدة
عن احملـــــاصــــصـــــة الــــطــــائـــــفــــيــــة
دني والعنـصرية وسـلميـة احلراك ا
وضــــرورة االبــــتــــعــــاد عـن االســـاءة
لــلـقــوات االمــنـيــة). ويــضم اجملـلس
ـعلـمـ ونـقابـة الـصحـفـي نـقابـة ا
ونـقـابة احلـقـوقـيـ ونقـابـة االطـباء
ونـــقــــابـــة طب االســــنـــان ونــــقـــابـــة
هـندس ونـقابة الصيـادلة ونقـابة ا
احملــامــ ونــقــابـة اجلــيــولــوجــيـ
ــــيـــ ونــــقـــابـــة ونـــقــــابـــة االكـــاد
هـندسـ الـزراعيـ باالضـافة الى ا
نـــقــابــة الـــفــنــانـــ واحتــاد االدبــاء
والكتاب فضال عن احتاد اجلمعيات

الفالحية واحتاد العمال. 
احدى ساحات
مدينة كربالء
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