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على مكافحة احلقل الذي يعمل فيه بينما
ـكـافـحة جنـد فالحاً اخـر لم يـعـمل عـلى ا
وهـذا بالـتـأكـيـد سـوف يـعـمل عـلى اعادة
ا يـشكل خـطرا انتـشار االفـة من جديـد 
عــلـى احملــاصــيل الـــزراعــيـــة). من جــهــة
اخـرى بـاشـرت مـديـريـة بـلـديـة احملـافـظة
رورية لتقاطع شارع بتشغيل االشارات ا
العباس ومـيثم التـمار بعد ان  نـصبها
رور ـشـاريع وهـندسـة ا من قبل شـعـبة ا
ديريـة. وقال مـسؤول اعالم البـلدية في ا

ماجـد اجلبـوري لـ (الـزمان) امس انه (
ـــذكـــور اجنـــاز الـــعـــمـل في الـــتـــقـــاطع ا
وتــوسـيع االرصــفــة مع عــمل اســتـدارات
رورية جانبية ونـصب اعمدة االشارات ا
ـديـنـة لـتـنـظــيم الـتـقـاطـعــات في عـمـوم ا
ـــديــنــة خــاضــعــة والــعــمـل عــلى جــعل ا
ــــرور من خالل لالنــــظــــمــــة وقــــوانــــ ا
ـركــبـات ــرور ا الـتــوقــيـتــات اخلـاصــة 

دة احملددة لكل جانب).  ضمن ا
ديرية مبينا ان (الـعمل مستمـر من قبل ا
ــروريــة في النــشــاء ونــصب االشــارات ا
ــروريـة في مــركـز جـمــيع الــتـقــاطـعــات ا
ديـنـة واالحـياء بـالـتـنسـيق مع مـديـرية ا
رور في احملافظة وكذلك الـقيام بتأثيث ا
الـشـوارع ونـصب الـعالمـات الـتـحـذيـريـة
واالرشادية الـتي تخص حركـة السير في

احملافظة). 
عــلى صــعـــيــد اخــر اخــتــتم مــركــز احلــر
الـتـخـصــصي لـطب االسـنــان بـاحملـافـظـة
الدورة الـتـدريبـيـة بشـان كـيفـية الـتـعامل
مع احلاالت الـطـبيـة الـطارئـة اثـناء عالج
ايـــام االســــنـــــان واســــتــــمــــرت مــــدة  5 
طبـيـبا اخـصـائيـا ومـقيم شـاركة  23  و

متدرب. 
ــركـز حــسـ الـشــمـري في وقـال مــديـر ا
تـصــريح صــحـفي امس ان (هــذه الـدورة
ـركز الـتـدريبـيـة للـعام تعـد ضـمن خطـة ا
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ركـز االرشادي الزراعي الـتدريسي نظم ا
في كربالء بـالتـعـاون مع مديـرية الـزراعة
واالحتاد احمللي للجمـعيات الفالحية في
احملـــــافــــظــــة نــــدوة ارشـــــاديــــة بــــشــــأن
ـصائـد الـفـرمـونيـة لـلـحد من اسـتخـدامـا
حـــافـــرة انــفـــاق الـــطـــمــاطـــمـــة. وقــال ر.
مـــهــنـــدســ زراعـــيــ فـي قــسم وقـــايــة
ـــديـــريـــة الــزراعـــة مـــاجــد ـــزروعــات  ا
الـــبـــهـــادلـي ان (هـــذه الـــنـــدوة تـــنـــاولت
مــوضـــوع مــكــافـــحــة حــشـــرة (الــتــوتــة)
بيدات صائد الـفرمونيـة وا باستخـدام ا
الكيميـاوية). مبينـا ان (تلك احلشرة تعد
ــؤذيــة والــتي تــســبــبت من احلــشــرات ا
زارع والتي جاءت الى البالد منذ باذى ا
ما يقارب الـ  ثمان سنوات باالضافة الى
اضـرارهــا االقـتـصــاديـة عـلـى احملـاصـيل
الـزراعـيـة (كـالـبـاذجنـان والطـمـاطـم الذي
فضل). موضحا ان (الندوة يعد مكانها ا
نــــــهـــــدف الـى زيـــــادة وعـي الـــــفـالحـــــ
ـــزارعـــ حــول مـــخـــاطـــر هـــذه االفــة وا
ـكافـحـتهـا بـاستـخدام والطـرق احلـديثـة 
ـبــيـدات والـتي ـصــائـد الـفــرمـونـيــة وا ا
ـكـافحـتـها). مـشـيرا اعطت نـتـائج جـيدة 
الى ان (وزارة الزراعة عـملت عـلى تهـيئة
ـكـافـحة وتـوزيـعـها مـجـانا مسـتـلـزمات ا
ــــصــــائـــد ـــزارعــــ ومــــنــــهــــا ا عــــلـى ا
بيدات باالضافة الى عقد والفرمونات وا
للـندوات كـنوع من الـدعم لـهم وتعـليـمهم
ــكــافــحـــة من اجل الــنــهــوض كــيــفـــيــة ا
بـــواقـــعـــهم الـــزراعي واحملـــافـــظـــة عـــلى
مزارعـهم من هذه االفـات الزراعـية). ومن
ــكــتب الــتــنــفــيـذي جــانــبه قــال عــضـو ا
لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة في كـربالء احـمـد
ــيــالي (يــجب ان تــكــون هــنــاك حــمــلــة ا
ــكـافــحـة االفــات الـتي تــصـيب مـوســعـة 
احملاصيل احلقليـة الن هناك فالحاً يعمل

الست مـاذن وحتـوي كل مئـذنـة على
كــمـــا انه يـــحــاكي قـــبــة 3 شـــرفـــات
الــصـخــرة في الــقــدس الـشــريف من
حــــيث الــــزخــــارف  وتــــفــــوق فــــيه
ـعماري (سيد فـكار محمد هندس ا ا
ـعمـاري سنان) األغا) عـلى معـلمه (ا
سجد 72 متر والعرض فكان طول ا
االف مصلي. 10متر يكفي الى  64

نقل عـني في محـاضرة ألـقيتـــها في الـكويت كالم لم أقـــــله. وهذا دأب اجلـبناء
الـذين يـخشـون مـواجـهة خـصــــومـهم فيـسـتـخــــدمـون تـوقيـعي واسـمي لـغرض

لئيم.
الكي وقورا هذا غـير صحيح اال اذا نـقلت كالما لرد افـتراء ضدك . قلت كـان ا
ومــحـتـرمـا ولم يـكن بـايع ســبح  انت اكـثـر الـعـراقـيـ الــتـزامـا عـقـيـدة وسـلـوكـا
اضي وليـنشـر كالمي على الـناس انـها ثـاني مرة يـفتـرى علـينا فـفي االسبـوع ا
ـالـكي مـابـاع نـقل عـني كالم مـنـتـحـل ضـد الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر . اكـرر ان ا
ــزورة كـمــا بــاعــوا وال اعـطـى الـقــروض بــالـربــا وال نــقل بــســيـارته اجلــوازات ا
ـية دوالر لـلـنـفر كـمـا فـعل غـيره .في واليـته كـان جـديرا ـظـلومـ الى بـيـروت  ا
سواء كـنت معه او ضده واكرر ان اكبر اخطائه انه فقـد الشارع الشيعي عندما
سـلحـة ضد الـصدريـ وهم اوسع تيـار شعبـي سياسي في استـخدم الـقوات ا

العراق .
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في الـعـراق احلـالي اليـوجـد فـسـاد بل هـو نـاجت احلـروب الـتي اضـطـرت خـلـيـفـة
ـسلـمـ السـلطـان عبـد احلمـيد الرسـال بعـثـة الى فرنـسا تـدرس قانـون البـغاء ا
ـومس اجـازة عمل الرسـمي الـذي شرع هـنـاك وفـتح مبـغى عـام رسمـي حتمل ا

دن الرئيسية ومنها بغداد. بغى في ا من حكومة الوالية ففتح ا
وعنـدما وصلت قوات االحـتالل البريـطاني الى بغـداد ارسلت ثلة عـسكريـة لغلقه
بغى مجاز من اخلليفة فال تتحرشوا وهنا لكن الساسة العراقي افهموهم ان ا
ـنع افراد اجلـيش الـبريـطانـي من ارتيـاده واالكتـفاء قرر قـائد الـقوات االكـتـفاء 
بتكـليـف عناصـر من جيـشه مـهمتـهم مـنع من تسـول له غرائـزه اجلنـسيـة ارتياد

نحط حفاظا على سمعتهم وسالمتهم. كان ا هذا ا
بـغى افـتـتـحه االنـكـلـيز هـذا ردي عـلى رسـالة وصـلـتـني من صـديق يـعـتـقـد ان ا

(معاذ الله) عند احتالل العراق.
لك فيصل الثاني مـسؤوليته على العرش سنة  1953قرر رئيس وعنـدما تولى ا
ــبـاغي اجملـازة في الـعـراق فـتـحـولت بـيـوت في اطـراف بـغـداد الى وزرائه غـلق ا
ـسـلمـون ومـراجع دينـيـة بخـطوة احلـكـومة  الى اماكن دعـارة فـرحب  االخوان ا
ية جانب الـقومي العرب وعارضها الليبـراليون وتزعم على الوردي حملة اكاد
واعالميـة ضد الغلق مع مجموعة من اتبـاعه كنت واحدا منهم النهن سيتوزعن

على امـاكن  سـريـة وسيـرتـفع سـعر اخلـدمـة ويـجعل االغـنـياء
فقط هم الزبائن

ـاضي زار الـعراق نـائب الـرئيس وفي ثالثـينـات الـقرن ا
االمــريـكي وســمع بـوجــود مـبــغى عـام فـــــزاره وامـضى
ـا اســتــغـرب مـن ظـاهــرة لم تــعـرفــهـا وقــــــتــا طــويال ر

امريكا وهكذا يـــــكون الســـــبق واال فال.

شـوهة التي جـاء بها األمـريكان بـعد احتاللـهم العراق عام العمـلية الـسياسـية ا
 أريـد لـهـا ان تـسـتـنـد الى احملـاصـصـة احلـزبـيـة والـطائـفـيـة في تـقـاسم 2003
ـنـاصب والى الـفـوضى والفـسـاد والـسرقـات الـكـبرى ألمـوال الـشـعب وثروات ا
الوطن من قـبل من يسـمـون أنفـسهم بـالـسيـاسيـ وقادة األحـزاب الـتي هيـمنت
ـشهد السياسي بعد االحتالل لكي ال تستغل هذه األموال في بناء الوطن على ا
وتـقـد اخلـدمـات لـلـشـعب واعـتـمـدت أيـضـاً عـلى إثـارة الـصـراع الـطـائـفي بـ
مكونـات الشعب للنـيل من وحدته وتماسكه وتـدمير روحه الوطنيـة و تدمير القيم
االجـتـمـاعيـة وعـمـل األمريـكـان وعـمالؤهـم عـلى تـدمـيـر التـعـلـيم بـكـل مـستـويـاته
وتسـييس القـضاء وإهـمال اخلـدمات الصـحيـة وإهمـال البنـاء واألعمـار وإشاعة
اجلهل واألمـية وتـدميـر ركائـز االقتـصاد الـعراقي الـصنـاعة والـزراعة والـتجارة
تـمـثلـة بالـتفـجـيرات والـقتل ودعم الـتنـظيـمـات اإلرهابـية وعـمـليـاتهـا االجـراميـة ا
والـتـصـدي لـلقـوات األمـنـيـة مـا أدى الى فقـدان األمن واألمـان وعـمل األمـريـكان
ـسـلحـة إليقـاع اكبـر ما عـارك ب الـتنـظيـمـات اإلرهابـية والـقوات ا عـلى إثـارة ا
ليارات من الدوالرات سلحـة وصرف ا كن من اخلـسائر في صفوف قـواتنا ا
عـلى شـراء األسلـحة والـتجـهـيزات بـدال من صرفـهـا على الـنمـو والـتقـدم والبـناء
وعمل األمـريكان وعمالؤهم على تدمير الـبنى التحتية للـدولة وتدمير احملافظات
ـنـاطق الـسـكــنـيـة ومـؤسـسـات الــدولـة اخلـدمـات الـبـلــديـة والـعـلـمـيـة ـا فـيـهــا ا
والـتاريـخـية بـعـد ان ادخـلوا صـنـيعـتـهم داعش لـتحـتل مـحـافظـاتـنـا وتقـتل أبـناء
ـتطرف لـتصرف الـدولة مئات شعبـنا ثم تبـدأ معارك الـتحريـر من هذا التـنظيم ا
سلحة عدات ولـيتكبـد أبناء قواتنـا ا ـليارات على شراء األسـلحة وا أخرى من ا
ـة  وبعد عـمليـات التحـرير البـاهظة الـثمن بات عـلى الدولة ان خسائـر أخرى مؤ
وأهم ما دمرة  ليارات إلعـادة أعمار احملافـظات ا تخـصص  مئات أخـرى من ا
زورين والـفاشـل والـلصوص أفرزته الـعملـية الـسيـاسية سـيطـرة الفـاسدين وا
ـهمـة في الدولة واحلـكومة وسـرقتهم ألمـوال الدولة ـناصب العـليا وا على  كل ا
اضـيـة وفي كل دورة انـتـخـابـيـة  يعـاد تـدويـر هـؤالء الـفـاسدين طـوال الـسـنـ ا
والـفـاشـلــ لـيـكـمـلـوا عـمـلـيـات الـسـرقـة والـنــهب ولـيـحـرمـوا الـشـعب من ابـسط
اخلــدمـات ومن ابــسط احلـقـوق لــيـبـقـى الـشـعب يــعـاني الــظـلم والـفــقـر واجلـوع
واألمــراض ومن الــفــســاد ولــيــبــقـى الــعــراق وشــعــبه حتت رحــمــة الــلــصــوص

والفاسدين والفاشل لكي ال تقوم له قائمة .   
وبعـد خمـسة عـشر عـاما من الـفـساد وسـرقة أمـوال الدولـة ونهب ثـروات الوطن
من قبل من يـسمون أنـفسهم بـالسيـاسي وأحـزابهم وعوائـلهم  وبعـد سن من
احلـروب والـقــتـال والـصــراع الـطـائــفي واسـتــشـراء اجلـهل واألمــيـة واخملـدرات
وارتفـاع نسب الفـقر والـبطالـة واألمراض الى نـسب مخيـفة ومن سـوء اخلدمات
نون أنفسهم  ببصيص أمل وبؤرة ضوء في آخر وسوء اإلدارة ظل العراقيون 
ظـلم الذي ادخل الـفاسـدون والـفاشـلون وطـننـا وشعـبـنا  فـيه لعـله ينـقذ الـنفـق ا
الـعراقـي من مـحنـتهم ومـاساتـهم وكانـوا يعـولون عـلى كل انـتخـابات تـشريـعية
أمالً في وصـول أحـزاب  وطـنـيـة وسـيـاسـيـ عـراقـيـ اصالء لـقـيـادة الـعـمـلـيـة
الــســيــاســيــة وبــالــتــالي قــيــادة لــوطن الى بــر األمــان بــعــد ان اوصــله اجلــهــلـة
والـفاسـدون والـفاشـلـون الى الهـاويـة السـحـيقـة وكـانت االنـتخـابـات التـشـريعـية
ناسـبة إلحـداث التغـييـر بعد ان تـعهـدت كتل وأحزاب وطـنية األخيرة الـفرصـة ا
عـلى إنـقـاذ الـعراق من مـحـنـته والـقـيـام بـعمـلـيـة إصالحـات كـبـرى إذا مـا فازت
باالنـتخابات واستبشر العراقيون خـيرا بهذه األخبار لكن ولألسف الشديد فان
هـذه االنـتخـابات شـابـها الـكثـير مـن عمـليـات التـزويـر وبيع وشـراء األصوات بل
زورون بـاسـتغالل مـال الـشعب وشـراء مـراكز انـتـخابـيـة قام بـهـا الفـاسـدون وا
ـسـروق  لـيعـودوا لـلـواجـهة من جـديـد ولألسف  نـقـولـهـا ان القـضـاء لم يـتـخذ ا
وقف احلـاسم من عمليات التزوير الكـبيرة التي حدثت في االنتخابات بل على ا
ـتهمـة بعـمليـات تزوير ـستـقلة وا العكس أيـد نتائـج  مفوضـية االنتـخابـات غير ا
ـا افـقـد نـتـائج االنـتـخـابـات مـصـداقـيـتـهـا فـانعـكـس ذلك عـلى الـسـاحة كبـيـرة 
ـأسـاويـة للـشـعب الـذي خرج بـتـظـاهرات صـاخـبة الـسـياسـيـة وعـلى األوضاع ا
انطـلقت شرارتهـا من البصرة وامـتدت ألغلب مدن الـعراق مطالـبة باإلصالحات
ـاء والــكـهــربـاء والـتــعـيــيـنـات ومــحـاســبـة الـفــاشـلـ واخلـدمـات األســاسـيــة كـا
والـفـاسـدين وسـارقي أمـوال الـشـعب  لكـن هذه الـتـظـاهـرات جـوبـهت بـرصاص
زورين ـشكلة ان الفاسدين وا وا القـوات األمنية و بالوعود الكاذبة  كسابقاتها 
والـسـراق أصـبـحـوا في مـنأى عـن احلسـاب والـعـقـاب في ظل عـمـلـيـة سـيـاسـية
صمـمت على إبقاء الفـساد واحملاصصة وسوء اإلدارة وانـعدام اخلدمات كأبرز
مـقـومات هـذه الـعمـليـة وهـاهم الـفاسـدون واللـصـوص يسـتـولون الـيـوم على أهم
منـصب سيادي في الـبد إال وهو رئـاسة مجـلس النواب بـعد عمـلية فـساد كبرى
اليـ الـدوالرات لـتقـضي هـذه الـعـمـليـة الـتي سـاهم بـها نـصب  لـشـراء هـذا ا
تنـفذين وأحزابهم في إتـمامها الفاسـدون والفاشـلون واخلونة من الـسياسيـ ا
خالفـاً إلرادة الــشـعـب وقـواه الـوطــنـيــة عـلى أي أمل فـي اإلصالح وهـكــذا فـقـد
الـشـعب كل امل له في حتـقـيـق مـطـالـبه الـتي خـرج مـتــظـاهـراً لـتـحـقـيـقـهـا وقـدم
الشـهداء واجلرحى من اجـلها في البـصرة وغيـرها من احملافـظات وذهبت آماله
أدراج الريـاح فال إصالحات وال خـدمات وال القـضاء عـلى  البطـالة وال مـحاربة
ـة للـشعب ـال العـام وال حيـاة حرة كر الفـساد ومـحاسـبة الـفاسـدين وسراق ا
بـاالســتــفـادة مـن أمـوال الــعــراق الـكــبــيـرة ألنــهــا سـتــذهب جلــيـوب الــفــاسـدين
وإذا كـان الـعراقـيـون قـد ضيـعـوا العـصـفور مـنـذ وصول احملـتـل والـلـصوص 
ارض العـراق وتـسلـيم األمـريكـان الـبلـد الى عـمالئـهم من األحزاب الـتي تـسمى
إسالمـية وسـيـاسيـوها الـفاسـدون والفـاشلـون ليـهـيمـنوا عـلى مقـاليـد األمور في
ـسكون بخـيط العصـفور لعل الـعصفور البالد وعـلى رقاب العبـاد لكنـهم ظلوا 
يعود خلـيطه لـكن بعـد هذه االنتـخابـات وبعد عـملـيات الـتزوير وبـعد بـيع منصب
ـزورين فـقد ضـاع اخلـيط والـعصـفـور هذه رئـيس مـجـلس النـواب لـلـفاسـدين وا
رة وشـدوا روسكم يا كـرعان كمـا تقول أمـثالنـا الشعبـية وألربع سـن عجاف ا
أربع سنـ  أخرى من الفساد وسـرقة ما تبقى من أمـوال العراق ونهب ثرواته
وتـقاسـمـهـا ب الـفـاسديـن والفـاشـل واخلـونـة وأحـزابهم وعـوائـلهـم ومقـربـيهم

وليذهب الشعب ومطالبه الى اجلحيم .

ـريض عــنـد تــدهـور احلـالــة الـصــحـيـة ا
فضال عن مـهارات انعـاش القـلب الرئوي

واحلقن الوريدي).    
واعـلــنت مـديـريــة الـرعـايــة االجـتـمــاعـيـة
حـافظـة كربالء عن قـيامـها بـاستـرجاع
تجاوزين على اكثر من مليار ديـنار من ا
شبكـة احلمايـة االجتمـاعية في احملـافظة
الى خزينة الدولة خالل عام  2018.وقال
ــديــريـة ســامـر ـشــاور الــقـانــوني في ا ا
يـالي في تـصـريح صـحـفي ان (الـدائرة ا
تـمـكـنت من اعـادة مـبـلغ قـدره مـلـياراً و4
مالي و800 الف ديـــنــــار الى خـــزيـــنـــة
ــتـــجــاوزيـن عــلـى شــبـــكــة الـــدولــة مـن ا
احلـمـايـة واعــادتـهـا الى مـســتـحـقـيـهـا لـ
طـلقـات ومعـ زوجة سـج (االرامل وا
محكـوم وعاطلـ من كبار الـسن). مؤكدا

اجلـاري  2018 حــيث شـــارك فــيــهــا 23
ـارســا وتــدرجـاً طــبـيــبــا اخــصـائــيــا و
). مـوضحا ان (الهدف من ومقيمـاً متدرباً
الــدورة هـــو لــزيــادة خـــبــرات ومــهــارات
ـعـرفـيـة االطـبـاء من الـنـاحــيـة الـفـنـيـة وا
كـنهم من التـعامل بشـكل ايجابي ا  و
في حال تدهور احلالة الصحية للمريض

اثناء عالج االسنان). 
مـضـيـفـا ان (الـدورة تـناولـت مـحـاضرات
عـدة نـظــريـة وتـدريــبـات عـمـلــيـة من قـبل
اطـــبـــاء اخـــتـــصـــاص في طـب االســـنــان
ارس تضمنت االحتياطات الوقائية و
لطبـيب االسنـان عند مـعاجلـة االشخاص
ـزمــنــة وظــهـور ــصـابــ بــاالمــراض ا ا
االعـراض لــلــحـالــة الـصــحـيــة لـلــمـريض
بــاالضــــــــافــة الـى الــيـــات الــتـــعــامل مع

ان (فــرق الــدائـــرة مــنــتــشـــرة في عــمــوم
مــنـاطـق كـربالء لــلــبــحث والــتـقــصي من
ـفــاجــئــة الى الــعـوائل خالل الــزيــارات ا
شـمـولة في مـحـال سكـناهـا كـما يـجري ا
الـعــمل في نــهـايــة كل ســنـة مــالـيــة عـلى
حتـــديث ســـجل الـــبـــيــانـــات لـــكل حـــالــة
ـتـمـثل بــالـبـيـان الـسـنــوي لـلـمـشـمـول وا
وكــذلـك عن اضــافـــة حــاالت جـــديــدة الى

الشبكة). 
ـــيـــالي انه ( تـــدقـــيـق اســـمــاء وذكـــر ا
الـوجـبـة الـثـالـثـة الـتي ظـهـرت اسـمـاؤها
مـؤخرا لـغـرض شـمـولهـا بـهـذه االعـانات
وسنعمل جاهـدين من اجل شمول حاالت
اخــــرى خـــالل مــــوازنـــــــــة عــــام  2019
باالعـانـات االجـتـماعـيـة وفق الـتعـلـيـمات

عتمدة).  والضوابط ا

من حــجـر الــقــيـشــان وكـذلك 20 الف
قطعـة من السـيراميـك صنعت بـاليد
الــزجـاج اعــمـدتـه مـثل ارجـل الـفــيل 
ـــســجــد من الــداخل وهــو يــضيء ا
سجد احلرام من حيث عدد يحاكي ا
ا اضطـر السلـطان احمد ان أذن  ا
يبني مآـذنـة سابعة للـمسجد احلرام
حتى ينـفرد اجلامع االزرق بـخاصية

—UDF « ÍbLŠ ≠ ‰u³MDÝ«

االمـبـراطـوريـة العـثـمـانـيـة اشـتـهرت
وعـلى ـسـاجــد الـتــاريـخــيـة بــبـنــاء ا
الرغم من ان السالط كـانوا ليسوا
ـان والتقـوى لكنهم من التدين واال
يـريدون ان يـخـلـد التـاريخ اسـمـائهم
عــــلـى مــــر الـــــزمـــــان من خالل تـــــلك
ـساجـد الـشاخـصـة الى يومـنـا هذا ا

وسوف تستمر الى االبد!
السـلطـان احمـد االول لم يتـحفز الى
بناء اجلامع االزرق (سمي باالزرق )
ألنـه يــحــتــوي عـــلى مــجـــمــوعــة من
اخلـــصـــائـص ال تـــكـــون اال في هـــذا
اجلــــامع  واالجــــانب هم مـن اطـــلق
علـيه  باجلامع االزرق  فـهو يـحتوي
على  24 الف قطـعة من الفـسيـفساء

W1eN « WODGð

حيـنمـا انهـزم اجليش الـعثـماني في
عـــهـــد الــســـلــطـــان احـــمــد االول في
ـة اخرى معـركـته ضد الـفـرس وهز
عــلى اجلـــبــهـــة الــهـــنــجـــاريــة اراد
تــعـــويض تـــلك الــهـــزائم بـــالــبـــنــاء
واالجناز التاريـخي وهو ان ال يذكر
اسم السلطـان احمد مـرتبط بحدوث
(اعـــظـم الـــهـــزائم)  – االنـــتـــكـــاســـة
احلـربــيـة- فـمـا عــلـيه  اال ان يـرتـبط
اســــمه عـــلـى مـــر الـــزمـن بـــاالجنـــاز
ـعــمـاري فـكــانت حتـفـة الـتــاريـخي ا
ـسـجـد الذي ال مـثـيل له فـي العـالم ا
ويــعـــد اخـــر مـــســـجـــد في الـــفـــتــرة
الـعمـرانيـة الـعثـمـانيـة التـي تشـكلت

على خبرة تتجاوز 200 عاما.
W¹—ULF  WŠu

انـطــلـقـنـا انـا وصــديـقي ابـو سـلـون
لزيـارة مـيدان الـسلـطـان احمـد الذي
باني التاريخية يضم مجموعة من ا
ــتـحف ايــا صــوفـيــا الـتي اهــمـهــا ا
تـــكـــون في مـــواجـــهـــة الـــســـلـــطـــان
كـان الـسـياح االجـانب وكـذلك احـمـد
ـــلــؤن فـــنــاء ـــواطــنـــون االتــراك  ا
سـجد اجلامع ويـحـيطـون باسـوار ا
من اجلـهـات الثـالثة لـغـرض الـتـقاط
الـصـور الـتـذكـاريـة وامـام الـبـوابـات
وتظـهـر بـالـصـور الـقـباب اخلـمـسـة 
اخلمـسة الكـبيـرة وست مآذن وكذلك
الـقـبـاب الثـمـانـيـة الـصــــــــغـيرة في
ـكن ان يتـصور لوحـة تـشكـيـليـة ال 
احــد ان هـــذا الــبــنــاء قــد اجنـــــــــــز

عـــــام  1609-1616.
ـكن الدخول اليه في الصحن الذي 
من ثـالثـــة ابـــواب وعــلـــــــــــيـك نــزع
احلذاء اما الـنســـــــاء عـليهم ارتداء
البس احملــتـــــــــشــمــة احلــجــاب وا
ـــكن وكـــذلك  حـــتـى االجــنـــبـــيـــات 
الــتــقــاط الــصــور في قــاعـة الــصالة
ـــكـن الـــدخـــول الــــيـــهـــا من الـــتي 
ـــســــــــــجـــد مـــفـــروش ا بـــابـــــــــــ
بالـسجاد الـنفــــــيـس والكامـرا تكاد
ــكــان من شــدة ال تــريــد ان تــغــادر ا
ــــنـــبـــر االعـــجــــاب بـــالـــزخــــرفـــة وا

والسقوف والثريات.
pL « Z¹ËbMÝ

سجد نظل نلتفت عند خروجنا من ا
ـأذن لــنـنــظـر الى جــمـال الــقـبــاب وا
ومـــنـــظــرهـــا وهي تـــرتــفـع مع زرقــة
الــســمــاء وخــلــفــهــا يــلــمع اخلــلــيج
بالقرب من صيادي ياهه الفضيـة 
الــســـمك الـــذين يــبـــيـــعــون الـــســمك
بــالــســنــدويج وسط ازدحــام ال تــرى
مثـله في اي بـلـد اخر انـا اضـطررت
ان اكل اثنان ألن صديقي ابو سلوان
لم تــعــجـبه رائــحــة الـســمك! ويــقـول
عـنـهـا (زفـرة) وهل يـوجـد سـمك غـير

زفر!
WM¹b*« rFD

عـبرنـا جـسـر غـلطه سـراي لـلـوصول
الـى الــتــكـــســيـم!وكــان اجلــســـر فــيه
صــيــادي الــســمك الــصـغــيــر لــلــبـيع
وقــرر صـديـقي تـنـاول الـغـدا والـقـلي
وهـــؤالء لـــهم ـــديـــنـــة  فـي مـــطـــعم ا
طـقــوس في تــقـد جــرة الـدجـاج او
ـــطــهي عـــلى الــبـــخــار مع الـــلــحم ا
احـــتــفـــال جـــمـــيل والـــنـــار تـــلــتـــهم
الــصـــحــون والــتــصــفــيق والــضــرب
العق لـلتـرحيب وتـنتـشر الـصور با

طعم!  التذكارية على جدران ا
وعلى الـرغم من الـغالء لـلوجـبات اال
انك عــلـيك االنــتـظــار حلـ ان تــفـرغ

طاولة لتناول وجبتك الشهية!
وانتهت جولتنا بلقاء الصديق ابو
ســـيف وابــو تــمـــاره وهــمــا يــزوران
فــكــانت الــصــورة قـرب اســطــنــبـول 
نـــصـب اجلـــمــــهـــوريــــة في مــــيـــدان
الـتــقـسـيم وظـواهــــــــــر االحـتـفـاالت
بـذكـرى تـأسـيس اجلــــــــمـهوريـة في
وجتـولنـا بـعد مـرحلـة الـتـحــــــضـيـر
احتساء الشـــــاي الـتركي في منطقة
الـتـقـسـيم وصـــــــادف تـصـويـر عـمل
تــلـــفــزيـــوني تـــركي تـــظــــــــهـــر فــيه
الــــــعروسة بـثوبها االبـيض بالقرب
من بائع متــــــــجول في التـقـــــــسيم
وجتـــمع الـــنـــاس لاللـــتـــقــاط بـــعض

الصور.
l³²¹
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تـأهـيل حتـتـوي عـلى احـدث األجـهـزة
الـطـبـيـة ومالكــات مـتـطـورة مـرتـبـطـة
وقــد  تـســلم هـذه بـوزارة الــصـحــة
الكـاتهـا ومـحتـويـاتهـا بـعد راكـز  ا
احلـفـاظ عـلى اخملـصــصـات الـنـفـعـيـة
ـراكــز وذلك لـتــحـسـ لـلــعـامــلـ بــا
ــــصـــابـــ بــــشـــلل وضع االطــــفـــال ا
الـدمـاغ) واضـاف ان (الـوزارة تـبـنت
العمل بـسياسة واقـعية وفـاعلة جتاه
شـريـحـة ذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجات
اخلــاصــة ويــتـوجـب عــلى الــدولـة ان

تولي هذه الفئة اهتماما خاصا).
واشـــــــار الـى انه (فـي حـــــــال بـــــــحث
ـعــمـول بــهـا من ودراسـة الــقـوانــ ا
خالل الـتــعـاون مع اآلخــرين ســنـوفـر
بـــيـــئــة تـــنـــتج قـــرارات وتـــوصـــيــات
ايــجــابـيــة لــهــذه الــفــئـة ونــســهم في
تشريع قوان تهتم بها) واوضح ان
(تـأسـيس هــيـئـة رعــايـة ذوي االعـاقـة
واالحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة خـــطــوة
واضحـة على الـطـريق الصـحيح بـعد
تـعـديل بـعض الــفـقـرات لـصـالح ذوي
االعـاقــة وكــذلك تـطــويــر الـفــعـالــيـات
اخلـــــاصــــة بـــــهم  بـــــاالشــــتـــــراك مع
الوزارات االخـرى الـقطـاعـية وغـيـرها
بالـشـكل الذي يـسـهم في توفـيـر بيـئة
وتـابع ان مـنــاســبـة لــلـعــنـايــة مــهم )
(الـوزارة وضـعت نـصـوصـا واضـحـة
وفــعــالــيـات اســاســيــة لــتــفـعــيل دور

 WHOFC «  U¾H « rŽœ WO ¬ g UM¹Ë 5 UF*« 5Ð WO dŠ  UMOF  Ÿ“u¹ qLF «
الــهــيــئــة). مـن جــانــبه اعــرب رئــيس
ؤسـسـة سعـد الـعتـابي عن سـعادته ا
بايصال صوت هـذه الشريحـة وتلبية
طلبـاتهـا سعـياً لتـوفيـر بيئـة منـاسبة
لــلـــمــؤســســة طـــبــقــا لــلــتـــعــلــيــمــات
ــنـــصــوص عــلـــيــهــا فـي الــقــوانــ ا
العراقيـة. كما استـقبلت الوزارة عددا
ــــدني مـن مــــنــــظــــمــــات اجملــــتـــــمع ا

 wſU b « qKA UÐ 5ÐUB*« ‰UHÞ_« W¹UŽd  uŽb¹ ÊU e « b³Ž

»ŸUL²ł∫ وزير العمل يرأس اجتماعاً في مكتبه

نـظـمات هـي الرصـد والـوصول الى ا
ابـعــد نــقـطــة تـوجــد فـيــهـا الــشـرائح

شمولة).  ا
داعـــــيــــا الـى (الــــتـــــعــــاون مـع قــــسم
نـظـمات في الـوزارة وتشـكـيل فريق ا
نـظمـات في احملافـظة عمل خـاصا بـا
لـغـرض تـقـد الــتـقـاريـر بـخـصـوص

رصودة).  احلاالت ا

والـنــاشـطـ من مــحـافـظــة االنـبـار .
ونوه عبد الـزمان الى (اهميـة تثبيت
احلـاالت الــتي يـتـم رصـدهــا من قـبل
ــــدني في مــــنــــظــــمــــات اجملــــتـــمـع ا
ـتـعلـقة احملافـظـة وخاصـة احلاالت ا
ـلف احلـمــايـة االجـتــمـاعـيـة وذوي

االحتياجات اخلاصة) .
مـــشــيـــرا الى ان (الـــغـــايــة مـن عــمل

—cM  wB  ≠ œ œ«bGÐ

وزع وزيـــــــر الــــــعـــــــمل والـــــــشــــــؤون
االجتماعية باسم عبد الزمان معينات
حركية بـ اشخاص من ذوي االعاقة
بـالـتـعـاون مع مــنـظـمـة مـركـز الـسالم
الوطـني حلـقوق االنـسـان. وقال بـيان
لــلــوزارة  تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
ي حلــقـوق ــنــاسـبــة الــيــوم الــعــا )
االنـســان نـظــمت الـوزارة احــتـفــالـيـة
ـــتــحـــركــة بــ لــتـــوزيع الـــكــراسي ا
واضـاف اشـخـاص من ذوي االعــاقـة)
انه ( تــــوزيع كـــراسٍ ومــــعـــيـــنـــات
حــــركــــيــــة بـــ  25 اســـــرة من ذوي
إذ االعــاقـة واالحــتــيــاجــات اخلــاصـة
ـبـادرة العـانة هـذه الـفـئة تأتـي هذه ا
من اجملــــتـــــمع وزرع الــــبــــهــــجــــة في
نفـوسـهم). كمـا بـحث عبـد الـزمان مع
ــثال عن وفــد من وزارة الــداخــلــيــة 
ــــرور واالقـــامــــة واجلـــرحى دوائـــر ا
ـقـدمة والـشؤون الـطـبـيـة اخلـدمـات ا
لذوي االعاقة واالحتـياجات اخلاصة.
 ونقل البـيان عن عبـد الزمان قوله ان
(مـــوضــوع تـــبـــســيـط االجــراءات في
ؤسسـات احلكومية شائك الدوائر وا
مـشـدداً عـلى وفـيه تـشـعـبــات كـثـيـرة)
(ضــرورة االهــتــمــام بــشــريــحــة ذوي
االعـاقــة في هـذا اجلــانب واعـطــائـهم
االولــــويـــة في مــــوضــــوع تـــبــــســـيط
االجراءات نـظـرا للـمـعانـاة والـظروف

فضال التـي تمـر بـهـا هذه اجملـمـوعـة 
عن وضـعـهم اجلـسـدي الـذي يـتـطـلب
مــؤكــدا اهــتــمــامــاً ورعــايــة خــاصــة)
(اهميـة اعداد آليـة واضحـة للمـعاق
وتوفيـر الوسائل االرشاديـة لهم التي
تـسـهل اجـراءات مـراجـعـتهـم الـدوائر
ووعــد عـبـد الـرســمـيــة واحلـكـومــيـة)
الزمـان (دراسة مـوضوع يخـص فقرة
ــتــفــرغ وامــكــانــيــة شــمـول ــعــ ا ا
مـنــتـسـبي الــوزارة بـهـذه الــفـقـرة ألن
هـناك قـراراً حـكـومـياً يـسـتـثـنـيهم من

تفرغ).  ع ا ا
وجه عـبد الـزمان وفي سيـاق متـصل 
بـتذلـيل الـعـقـبـات الـتي تـواجه اجناز
. وتابع الـبيان ان ـواطنـ معامالت ا
(الـــوزيــــر تـــفـــقـــد شـــعـب احلـــمـــايـــة
ــواطـنـ في االجـتـمــاعـيـة وشـؤون ا
قسم الصدر لالطالع على سير اجناز
ــواطـنـ والــوقـوف عـلى مـعـامالت ا
االشــكـــالــيــات الـــتي تــعـــتــرض عــمل
مـطــالـبــا الـعــامـلــ بـ(بـذل االقـســام)
ــزيــد مـن اجلــهــود لــتـــقــد افــضل ا
خـدمـة لـلـمواطـنـ من خـالل تـبسـيط
االجــراءات).في غـــضــون ذلك الـــتــقى
عبـد الزمـان وفـداً من مؤسـسة أطـفال
الـعـراق لـلـشـلل الـدمـاغي. واكـد خالل
الــلـــقــاء  ان (رعــايـــة أطــفـــال الــشــلل
الـــدمــــاغي واالهــــتـــمـــام بــــهم واجب
الفـتـاً الى (وجـود ١٦ مـركـز انـسـاني)

×d{U…∫ جانب من محاضرة ارشادية في كربالء

W∫ مشاهد من اسطنبول التي زارتها (الزمان) وجتولت في احيائها uł


