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ال شـك في ان لـلـتـربـيــة والـتـعـلـيم دورا كـبــيـرا في بـنـاء الـوطـن والسـيـمـا وطـنـنـا
ـعوقـات الـتي سبـبتـها العـراقي ونحن نـعـيش الواقع الـراهن الذي ال يـخـلو من ا
عوامل كـثيـرة مـنهـا احتالل داعش الجـزاء من وطنـنـا ثم طردهـا شر طـردة على
ايــدي اجملــاهـدين مـن ابـنــاء وطـنــنــا ومـا نــتج عن ذلك من تــضــحـيــات بـاالرواح
عوقات فواجبه اوال ان يحفز واالموال ولـلمعلم دور مؤثر في التخفيف من تلك ا
طالبه عل حب وطــنـهم الـعـراق مـن خالل طـريـقـة واســلـوب تـعـلــيـمه سـواء اكـان
درسه علـميـا ام ادبيـا وان يـكون درسـة محـمال بالـروح الـوطنـية وجتـاوز االثنـية
والطائـفية والسيما في دروس التربية الدينية ودروس اللغة العربية وبخاصة في
ـوضـوعـات اخملـتـارة من واقع ـطـالـعـة فـيــسـتـلـزم ان تـكـون ا درسي االنـشـاء وا
عـلم مـن تلـك الدروس ـر بـهـا وطـنـنـا الـعـراق فـيـجعـل ا ـرحـلـة الراهـنـة الـتي  ا
ر به وطـننـا من امـال واالم باالضـافة الى دروس نشـاطا يـعبـر به الـطلـبة عـمـا 
ـرحـلـة الـراهـنـة الــعـربـيـة االخـرى الـتي يـســتـوجب ان تـكـون مـثـاال مـعــبـرا عن ا
كدروس الـقواعد والبالغة واالمالء واالدب من خالل االمـثلة التي توصل الدرس
لـلـطـلـبـة حــتى الـدروس الـعـلـمـيـة كـالـريـاضـيــات والـفـيـزيـاء واالحـيـاء والـكـيـمـيـاء
كن ان يـقدم للـطلبـة جزء كبـير منـها وهي حتمل مـضام عـلمية والرياضـيات 
عـلم على ذلك بل لـلمـعلم دور كـبير تشعـر الطـلبـة بحب وطـنهم واليـقتصـر دور ا
ة فيهم كما ان في التـخفيف من االم ابناء الشهداء وحث روح الشـجاعة والعز
ـدارس ان تعقـد الندوات الـتي تكون بـوصلة لاللـتزام بحب الوطن على ادارات ا
عونة وزارة وان تكرم ابـناء الشهداء والـيتامى والفقراء بـهدايا رمزية او عيـنية 
ـعلـمـ في تفـقـد ابنـائـهم الـطلـبـة والسيـما الـتربـيـة ويبـرز دور مـجالس االبـاء وا
اوالد الــشــهــداء ومــعــرفــة مــســتــواهم الــدراسي ومــتــابــعــتــهم ووضع احلــلــول
ناقشة طريـقة سليمة في للصـعوبات التي تواحـههم . كما ان اسلوب احلـوار وا
توصـيل الدروس الى الطـلبة وان استـخدام طريقـة احملاضرة في واقـعنا الراهن
عـلم ال يتـواصل مع الطـلبـة بطـريقـة االلقـاء واحملاضرة قد تكـون غيـر مجـدية فـا
عوقات مادية الن تفكـير الطالب قد يتـمدد طوبولوجيـا داخل الصف فقد يفـكر 
او غـيـر مـاديــة كـوسـائط الـنــقل او االجنـذاب لاللـعــاب الـريـاضـيــة او الـلـقـاء مع
ـادي كـمـا يرى عـالم زمالئه فـاالنـسـان يـعـيش في حـيـزنـفـسي هـو غـيـر حـيـزه ا
ـعـرفـية  –الـطـبولـوجـيـة بـاالضـافة الى ذلك الـنـفس كورت لـيـف  –في نـطـريته ا
ـعلم عـلم والطـالب يسـتلـزم ان يسـودها احلب والـود وان يغـمر ا فالـعالقة بـ ا
الطـالب باالحترام وان يعطيه احلرية ولكن مع مراقبة سلوكه ومحاولة تعديله ان

ــربي الـســويـســري بـســتـالــوتـزي ( اعط اخـطــأ كـمــا قـال ا
ـرحـلـة الراهـنـة بـخـاصـة تـتطـلب  من احلـريـة وراقب ) فـا
ـقراطي عـلم والـطالب ان يـسـود بيـنـهمـا االسـلوب الـد ا
بـدل االســلــوب الـدكــتـاتــوري في الــتـربــيـة الن االســلـوب
الدكـتاتـوري في الـتربـية في واقــــعنـا الراهن يـزيد الـط

بلة .  

ـــــــسرة)) (( اجملـــــــــد لله في االعالي  وعلــــــى األرض السالم  وبالناس ا
(لـو ...))..(2:14 لـكل جـعـــــــــــلـنـا مــنـكم شـرعـة ومــنـــــــهـاجــا  لـو شـاء الـله
ـثـلي الـشـعب ولـكم ـائـدة :48): لـشـعـبـكم يـا  جلـعـلـكـــــــم امـة واحـدة...)) (ا
يالدية ..اعاده عـلينا عيـد رأس السنـة ا نـاسبة عيـدنا جمـيعا  اصدق التـهاني 
ولــيس لـغـيـره  فــيه تـكـتــسب اديـانـنـا ونــحن نـرفل بـحب الــعـراق وانـتـمــائـنـا له 
ومذاهبـنا وأقوامنا  نـكهة خاصة .. اسالمـنا ومسحيـتنا  وتشيـعنا وتسنـنا كلها
عنى والنكهة واالبعاد .. وباسم العراق يطالبكم شعبه الواحد ان تكون عراقيـة ا
ـسـيح عـليه هـنـاك حـياة في الـقـصاص لـرجـلي الـدين الـذان اساءا الى سـيـدنا ا
الـسالم من خالل إسـاءتـهم الـى اهـلـنـا مـسـيـحـيي الـعـراق ولـيـكن الـدسـتـور هـو
الفيـصل بينكم وبينهما ((يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او االرهاب او
ـنصـرم  جني التـكفـير او الـتطـهيـر الطـائفي او يـحرض ...))   خالل الـعام ا
ــغـا (الــوزارات) وســوف تــنـتــهــون لــتـبــدأ جــولـة تــراخــيص اخــرى لــلـوكالء ا
ـستقـلة الزائـد نصفـها عن احلاجة   وال ادري والـهيئات ا والدرجـات اخلاصة 
ـوصل النـازح من كل ما ما الـذي سيـجــــــــــنـيه ابن الـبصـرة العـطشـان وأبن ا

تقدم ??!! 
تقـول االسـطورة ان سـبب صـمود سـور الـصـ بوجه الـغـزوات هو وجـود عـقدة
ـقـدوني من اكـتـسـاح ـا تـمـكن االسـكـنـدر ا سـحـريـة مـدفـونـة اسـفل الـسـور .. و
السور قـال السحرة انه تمكن من العثور على الـعقدة وحلها .بينما نحن لم نحل
عـقـدة الدفـاع والداخـلـية سـؤال قد تـزيل اجـابته غـمـوض الفـقرة الـسـابقـة وهو :

أتعرفون معنى مصطلح (اجلدل البيزنطي)?? 
ناسب وهو جدل فـيد او الذي ليس في وقـته ا انه يعـني باختصـار اجلدل غير ا
كـان يـدور في مـؤتـمر ديـني لـرجـال الـدين في بـيـزنطـة بـنـفس الـوقت الـذي كانت
جيـوش اسبرطـة تتسـلق اسوار بيـزنطـة الحتاللهـا  وكان هنـاك محوران لـلجدل
األول هو هل الـدجاجـة من البـيضـة ام البـيـضة من الـدجاجـة ?? والثـاني يتـعلق

الئكة وهل هم اناث ام ذكور ??  با
وسقـطت بـيزنـطـة وحـمى الله الـعـراق رغم كل اجلـدل البـيـزنـطي الذي دار خالل

العام الذي سينصرم اليس هذا ما حصل لدينا ??
الكابـينة من الـبيضـة ام البيـضة من الكـابينـة ?? الدفاع ام الـداخليـة (عقدة سور
الــصــ الــعــظــيم ) ?? ال بــديل عن الــســادة الــفــيــاض واجلــربــا  وكــأن ارحـام
العـراقيـات قد جـفت  شيـعة االصالح كال كال لـلفـياض ولـيس كال كال امـريكا
وشيـعة وسنة البناء نعم نعم للفياض .. اما نحن شعب العراق اجلريح فنعلم ان
ال السـيد الفيـاض وال غيره  مـهما عال شـأنه سيتـمكن في ظل نظـام احملاصصة
ـقـيت من حـصر الـسالح بـيـد السـلـطة لـتـصـبح دولة وكـذلك لن يـتـمكن من ان ا
ليارات الـ (140) التي هي امانات لدى الشرطة االحتادية يخبرنا اين ضاعت ا
او ان يعـرف هو او كل علماء االدارة واحملاسـبة معنى فقرة (مالبس اخرى) في
صـرفيـات االحتـاديـة  والـتي صـرفت عـلـيـها (3) مـلـيـار اال نـيـفـا أو معـنـى فـقرة
اليـ .   فـضال عن اننـا نـعـلم ان ال الـسيـد اجلـربا وال (صـيـانـة السـجالت) بـا
غيـره سيتـمكن من مـعرفـة العالقـة ب اجليـش والتصـحر حـ  صرف اجزاء
نفـلتة   وهو سوف لن يزانـيات ا ليـار لقيادة عـمليات حملـاربة التصحـر ايام ا ا
ـا يـثـيـر يـحـل لـغـز وجـود قـيـادات عـمـلـيـات تـقـود بـعــضـهـا نـصف فـرقـة  فـقط 
الضـحك والبـكـاء في آن واحد  خـصوصـا وأنه ال تـوجد فـرقة جـيش تـعبـر هذه
فـرط  الذي حتـول الى ورم سرطـاني في تنـظيم النـسبـة  او ان يزيل الـتكـرش ا
وزارة تــقـود قـيــادات عـمــلـيــات ال وجـوب لـهــا تـقــود انـصـاف فــرق اذا حـســبـنـا
اجملازين والـفضائي والذين فصـلوا نتيجة (الهـروب في مواجهة العدو) وعادوا

او سيـعودون بـكل شفافـية وسالسـة  ولو استـعان باجلن
االزرق فـــلن يـــتــوصل الـى مــصـــيــر مـــتــروكـــات اجلــيش
االمـريــكي الـهـائـلــة الـتي لم تـصب وزارة الــدفـاع مـنـهـا

شيئا واحلمد لله.
وللحديث بقية
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يقـال ان الشـياطـ تكـمن في التـفاصـيل ومااكـثرهم وهم يـندسـون في تفـاصيل
ارسون حيـاتنا الـيوميـة وفي اجملاالت كـافة وهؤالء هم  شـياط بـصورة بشـر 

االبتزاز بدون رقيب.
ـواطن وتذمر الناس  ولكي تـستقيم احليـاة ويتم االصالح للتخـفيف من معاناة ا
من غيـاب اخلدمات وغالء اسعار الدواء والغذاء واجور االطباء  فالبد من تدخل
راقبة وتـطبيق انظـمة صارمة تطـبقها جـهات امينة ال الدولة بـصورة حضاريـة با
فـسدين ولـهـذا فان الـغريب ان التـوجد تمـارس االبتـزاز والرشـوة وتـتواطـأ مع ا
تسـعيرة يضعـها البقـال على مايعـرضه من خضر وفواكه وهـذا االمر مطبق في
نع التسعيرة بلدان الـعالم كافة من بريطـانيا العظمى الى موريـتانيا والصومـال 
ـستـهلـك  ولعـله من العـجـيب ايضـا ح تـدخلت الـكيـفـية االسـتغاللـية وحـمـاية ا
ا جعل احلكومـة والنقابات  لتسعير االدوية اكتشـفنا تسعيرها باحلد االعلى  
زمنة يـترحمون على التـسعيرة السابـقة والبد ان تستكمل صابـ باالمراض ا ا
اركات زيفة ا نتهية الصالحية او ا االجراءات بعمليات رصد  للمواد الغذائية ا

والـتـي تـنــتــشــر عـلـى نـطــاق واسع بــدون حــسـيـب او رقـيب
وكـذلك الـذبح الـعـشـوائـي في الـطـرقـات ولـيس في اجملـازر
الـرسـمــيـة . وهــنـالك تـفــاصـيل مــثـيـرة حتــتـاج من صـانع
الـقــرار تـفــعـــــــــيل ســلـطـــــــــة احلــكـومــة في الـشـارع

واالماكن العامة وقد طال االنتظار ياصانع القرار.

œU  ŸËdA  sŽ ©ÊU e «® ‡  nAJ¹ wLOL² «

v U¹bÐ WÝ—b  150 t³łu0 X b¼

2018 ‰öš W dD²*«  ULOEM² UÐ ¡U M « ◊«d ½≈ —U ×½≈

 —uH ³ « oOC  w²H{ vKŽ  «b¼UA Ë WO d² « WGK « rKFð WÐuF

 Ë—U³ý dD  sÝU×  WOz«Ëd «Ë ©ÊU e «®

»U²J « ÷dF  w  bNA*« —«dJð

d¹
—U

I
ð

في بيروت  من ابٍ بيروتي وام تركية
مـــولــودة في اســـتــانــبـــول. تــقــول عن
نـــشــــأتـــهـــا : ربــــيتُ في بــــيت جـــدتي
فـي دمـشق .وزرتُ (االســتـانــبــولــيـة ) 
ابي في بـــيــته الــدمــشــقي .في الــشــام
ـة . قـضيـتُ كثـيـراً من طـفـولتي الـقـد
مــتـــنــقــلــة بـــ دمــشق واســـتــانــبــول
وبــيــروت . فــخط قــلــمي مــا شــاهــدته
عــــيــــنــــاي  ومـــا ســــمــــعـــتـه اذنـــاي .
شخـصيات عـابرة للـحدود..وعدت الى
بـغــداد..تـصــحـبــني الـروايــة..وعـكـفتُ

على قرائتها..
ويوم  ( 2017-- 6 --11) كانت جريدة
الــزمـان تــنـشــر عـرضــاً كـتــبـتُه  حتت

كــــــــان ذلـك في  2/ 12 /2017  وفي
جناح الدار العربية لـلعلوم اللبنانية 

عرض بيروت للكتاب 61.
حــ الــتــقــيـتُــهــا. كــنتُ احــضــرُ حـفل
توقيع روايتهـا الصادرة عن تلك الدار
والــتي حـــمــلت عــنــوان : كــيف تــقــول
كان والزمان التقينا وداعاً ? في ذلك ا
. وتــبـــادلــنــا اهــداء الــكــتب. اهــدتــني
روايتها. بينما اهديتُها كتابي : حوار

احلضارات..
وثقنا لقاءنا بالصور وافترقنا..
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هــو ولــدتْ في دمــشق  البٍ دمــشــقي 
احملـامي عـبـدالـلـه مـطـر  والم مـولودة

واخلـــطف وكـــاد االمـــر يـــصل الى
مـراحل خطـيرة لـوال جـهود الـقوى
االمــنـيــة في احلــد من انــشـطــتــهـا
االجرامـية وتـفكـيك الكثـير مـنها) .
واشــــار مــــديــــر مــــكـــتـب حــــقـــوق
ــثل االنــســان الى ان  ( الـــفــقــر 
كن ان قـنبـلـة مـوقوتـة في ديـالى 
يــؤدي انـفــجــارهــا الى ضــرر بـالغ
لــلـــمـــجــتـــمع) مـــؤكـــدا بــان  (حل
ة ال يـنتـهي بـالعـمل االمني اجلـر
بل في بـــرامج داعـــمـــة لـــلـــفـــقــراء
ـة لـهم تـضــمن تـوفـيــر حـيـاة كــر
وتـمـنع أطـفـالـهم من االنـخـراط في
ة).من جـانب اخر مسـتـنقع اجلـر
كــشــفت قــيــادة شــرطــة مــحــافــظـة
ديــــالى   نـــــتــــائج احلـــــرب عــــلى
اخملــدرات الــتي خـــاضــتــهــا خالل
ـاضي   2018مـشـيـرة الى الـعـام ا
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عـنـوان : في روايــتـهـا..مــحـاسن مـطـر
تعرفنا على شخـصيات عابرة للحدود
. ومع ان الــروائــيــة قــد اطــلــعت عــلى
العرض من خالل موقـع جريدة الزمان
 اال انني احـتفظـتُ بالنـسخة الـورقية

من اجلريدة.
 ¡UIK « —dJðË    

ويــــــــوم 8 --12-- 2018 كـــــــــنـت احط
الـرحال في بـيـروت  حلضـور مـعرض
ــــــكــــــان الـــــــكــــــتــــــاب  .62وفي ذات ا
الــتـقــيـنــا...في جـنــاح الـدار الــعـربــيـة
لـلـعـلـوم..وثـالـثـنـا الـصـديق الـلـبـنـاني
عـمـاد شـبارو. اسـتـعـدنا وقـائع الـلـقاء

في عام 2017.
حـيــنـهـا قــدمتُ لـهــا ولـلـصــديق عـمـاد
الـنـسـخـة الـورقـيـة من جـريـدة الـزمـان

الصادرة في ( 2017 - 6 --11). 
تــصـفــحـتــهـا. وعــبـرتْ عن امــتـنــانـهـا
جلريـدة الـزمـان. وحـمـلـتـني حتـيـاتـها
الى مـــنـــتــســـبي اجلـــريـــدة خـــاصــة 
ـثــقـفـ الـعــراقـيـ عـامــة . وثـقـنـا وا

اللحظة بالصورة.

من خالل ســرعـة الــتـحــقــيق ونـقل
القضايا الى القضاء إلعطاء كلمته
الـفـصل   مـبـيـنـا ان الـعـشرات من
ــتــهــمــ ســلـــــــــمــوا انــفــســهم ا
طــواعـيـة وهــذا اجنـاز اخـر حتـقق

خالل 2018). 
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وكـشــفت قـيــادة شـرطــة مـحــافـظـة
ديــــالى   عن اجـــمــــالي الـــنـــســـاء
الالئي اعــتــقــلن بــتــهــمــة االرهـاب
ــاضي 2018 الفــتــا خالل الــعــام ا
الـى انــحــســـار انــخــراط الـــنــســاء
تـطرفة. وقـال مدير بالـتنـظيمـات ا
اعالم شـرطـة ديـالى الـعـقـيـد غـالب
الـعـطـيـة لـ (الـزمـان) إن  (اجـمالي
عدد الـنسـاء الالئي اعتقـلن بتـهمة
االرهـاب خالل 2018 بـلغ 3 نـسـاء
فــقط) مــضــيـفــا  أن  (الــعــدد هـو
االقل منذ  12عاما في ديالى (الفتا
الى وجود (انحـسار كبـير جدا في
انــخــراط الـنــســاء بـالــتــنـظــيــمـات
ــتــطــرفـة بــســبب وعـي اجملـتــمع ا
تشددة) وادراكه خلطورة االفكار ا
. ومن جـــهـــة اخــرى حـــذر مـــكــتب
حقوق اإلنسان في محافظة ديالى
من مـسـتـويـات الـفـقـر بـاحملـافـظـة
ـوقـوتـة. واصـفـا إيـاه بـالــقـنـبـلـة ا
وقـال مـديـر مكـتب حـقـوق االنـسان
فـي ديــــــــالـى صـالح مــــــــهـــــــدي  لـ
(الــزمـان) إن  (مــعـدالت الــفـقـر في
ديـالى بـلـغت مـسـتـويـات قـيـاسـيـة
جدا خالل 2018 وجتاوزت حـاجز
الـ % 30 فيما النـسب اعلى بكثير

ناطق احملــــررة).  في ا
واضــــاف مــــهــــدي  ان  (ارتــــفـــاع
ـدقع انعكـس سلبا معـدالت الفقر ا
عـــــلى اجملـــــتــــمـع وبــــدأت تـــــبــــرز
عـــصــابـــات لــلـــســرقـــة والــســـطــو
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كـشف الـنـائب عـن مـحافـظـة ديـالى
همام الـتميمي  عن مـشروع فساد
بـ وزارتي الــتـربـيــة والـصــنـاعـة
ــــوجــــبه 150 مــــدرســــة هــــدمت 

باحملافظة وبيع انقاضها. 
وقـال الـتمـيـمي  لــ ( الـزمان) امس
ان  (هـنـاك الــعـديـد من الــفـاسـدين
ـال الــعـام وحـان والــذين هـدروا ا
لف ومـحاسـبة الـوقت لفـتح هـذا ا
الــفـاسـدين)  مـبـيـنـا أن  ( من بـ
مــشـاريـع الـفــســاد الــتي تــضـررت
مـنهـا مـحافـظـة ديالى هي مـشروع
رقم واحـــد بــ وزارتي الــتـــربــيــة

والصناعة) . 
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وأوضـح الــــتــــمــــيـــــمي   أن  (ذلك
ـوجـبه اكـثر ـشـروع هــــــــدمت  ا
من  150مدرسة في احملافـظة منذ
خمس سـنوات ولم تـ اي مدرسة
مكانها )  مـشيرا الى أن  (انقاض
دارس  بيـعها من قبل تلك تلك ا
اجلــهــات واخـــذ امــوالــهــا). وبــ
عضو مجلس الـنواب   أن  (سلفة
 ( ـدارس ولم تـ صـرفـت لـبـنـاء ا
الفــتــا الى أن  (الــطــلــبــة مــا زالـوا
يدرسـون في كرفانـات) . ومن جهة
اخـرى قالت عـضو مـجلس الـنواب
عن محـافظـة ديالى النـائبـة غيداء
كـــمــبش  لــ (الــزمــان)  إن  (وزارة
البلـديات وافقت عـلى اعادة العمل
ــشـــروع مــحـــطـــة مــاء اجلـــبــور
والــســادة الــصــمــيــدع في حــوض
حــمـرين  بــعــد تــوقف دام نــحـو 5
ســـنـــوات بـــســـبب االضـــطـــرابــات
االمــنـيــة) . واضــافت كــمــبش  أن
ـــشــروع والـــذي تــبـــلغ كــلـــفــته (ا
ادية 34 مليار دينار كانت نسبة ا

ـئـة قـبل اجنـازه تـقـتـرب من 68 بـا
ـشروع له ايـقافه)  مـؤكـدة  أن  (ا
اهمية استراتـيجية من ناحية دعم
قرى مـترامـية تضم 60 ألف نسـمة
تعـاني منـذ سن طـويلـة من شحة
قـاســيـة في مـصــادر مـيــاه الـشـرب
وكادت تـؤدي بها لـلنزوح الـقسري
لو بقي االمـر عــــلى حالــه دون اي

اجراء) .
ومن جانب آخر كشف قيادة شرطة
مـحـافـظـة ديـالى  عن تـغـيـر نـوعي
في مــلف االعـتــقـاالت هـو االول من
نـوعه مـنـذ 15 سـنـة   فـيـمـا اكـدت
خـتلف انـواعها في بان اجلـرائم 
ـتحـدث االعالمي انـحـسـار. وقـال ا
بـاسم شـرطـة ديـالـى العـقـيـد غـالب
الـــعــــطـــيـه  أن  ( شـــرطــــة ديـــالى
ـخـتـلف تشـكـيالتـها نـفـذت اوامر
اعتـقـال بحق اكـثر من 4500 متهم
بقضـايا ارهابية وجـنائية مـختلفة

خالل 2018).
 واضـــاف الـــعـــطـــيه  ان (شـــرطــة
ديــالى افــرجت عن اكــثـر من 5900
ـاضي بــعـد مـعــتـقـل خالل الـعــام ا
حــسم قـضـايـاهم مـن قـبل الـقـضـاء
الــعـراقي)  مــشـيـرا الى ان (2018
شـــهــد تـــغـــيــراً نـــوعـــيــاً فـي مــلف
االعتـقاالت هـو االول من نوعه مـنذ
سـنـة من نـاحـيـة ان يـكـون عـدد 15
ـــــفــــرج عــــنـــــهم اعــــلـى من عــــدد ا
ــعــتــقـلــ وهــذا مــؤشــر عـلى ان ا
مـعــدل اجلــرائم في انــحــسـار دائم
بــــاإلضـــــافــــة الى ســـــرعــــة حــــسم
القضـايا واصدار القـضاء باإلفراج
عــمن لـم تــثــبت ادانـــتــهم ) . واكــد
ــتــحــدث االعالمي بــاسم شــرطــة ا
ديالى   ان ( شرطة ديالى حريصة
ـوقـوف جـدا عـلى حـسم قـضـايـا ا

انـهـا اعـتـقـلت أكـثر من 100 مروج
ومـتـعــاط لـلـمـخــدرات. وقـال مـديـر
اعالم الشرطة العقيد غالب العطية
لـ (الـــزمــــان) إن  (شـــرطـــة ديـــالى
حققت نتائج مهمة في احلرب على
ــــاضي اخملــــدرات خـالل الــــعــــام ا
إلف 50 حــــيث   ضــــبط   2018
حــبـــة مـــخــدرة و7 كـــغم مـن مــواد
مـخدرة مـختـلـفة االنـواع باإلضـافة
الى  200امـــــبــــــولـــــة) . واضـــــاف
العطيـة أن  (الشرطة اعـتقلت أكثر
من  100مـتــهم بــتــرويج وتــعـاطي
وحـيازة اخملـدرات وفـككت شـبـكات
خطيرة)  مـؤكدا أن  (احلرب على
اخملــدرات أتت ثـمـارهــا من نـاحـيـة
احلـد من نـشـاطـهـا بـنـسـبـة عـالـيـة
جـــــدا   بــــــاإلضـــــافـــــة الـى إطالق
سـلـسـلـة نـدوات تـوعـيـة شمـلت كل

مــدن ديــالى لــــــتــوعــيــة الــشــبــاب
ـخــاطــر اخملـدرات وفــتح نــوافـذ
ــعــلــومــاتي لإلبالغ) . الــتــعــاون ا
ومن جـانب آخـر افاد مـصـدر أمني
فـي مـحـافــظـة ديـالـى بـضـبط ثالث
شاحنـات حتمل مواد غيـر مكمركة

داخل احملافظة. 
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ــــصــــدر لـ (الــــزمــــان) إن وقــــال ا
(مـفــارز أمـنـيـة مــشـتـركــة ضـبـطت
ثالث شـــــاحــــنـــــات حتــــمـل مــــواد
مـتنـوعة غـيـر مكـمركـة على الـطرق

الرئيسية قرب بعقوبة) . 
ـــــصـــــدر أنـه  (جــــرى واضـــــاف ا
اعتـقال سـائقي الشـاحنـات الثالثة

وايـــداعــهـم الــتـــوقـــيف فـــيـــمــا 
ــضـبــوطـة ـواد ا الــتـحــفظ عـلـى ا

بانتظار قـــرار القضاء حيالها).

همام التميمي

—UDF « ÍbLŠ –  ‰u³MDÝ«

هـــنــاك ثـالثــة اســـبــاب جتـــعــلك ال
االول هو ان تـتـعلم الـلـغة الـتـركيـة
يــكــون احــد افــراد اســرتك يــجــيـد
التـحدث باللـغة التـركية وغـالبا ما
يكـون (طالب) شاب قـد تعلـمها من
عـالقــات الـــصــداقـــة مع الــشـــبــاب
االتـراك والـسـبب الـثانـي هو انك
تستخدم وسـائل االتصال احلديثة
(قـــامــوس غـــوغــول) تـــركي عــربي
وكلما اردت شيئا حتى ولو بسيط
اجتــــهـت الى الــــنـــــقــــال وكــــتــــبت
بالعربي مـاذا تريد يعـطيك اجلملة
بــالــلـغــة الــتـركــيــة وال تـكــلف انت
نفسك  ان تقراؤها عسى ان تتعلم
شــيـئــا بل تـمــد يـدك بــالـنــقـال الى
الشـخص الذي تـتحـدث معه لـيقرأ
ويـنفـذ لك ما تـريد الـسبب الـثالث
هـو ان عالقاتك االجـتـماعـية تـكون
فـــقط مع الـــعــراقـــيــ وفـي حــالــة
وجـــود عالقـــة مـع شـــخص تـــركي
فـإما هـو يتـكـلم معك عـربي ليـقوي
لــغـته (في راسك) او انت تــتـحـدث
وطبـعا لم نـتظرق له بـاالجنلـيزيـة 
الـى عالقـة عـراقي بـفـتـاة تـركـيـة –
كــــــمــــــا يــــــحـــــدث فـي دول اوربـــــا
الـشـرقـية- فـالـفتـاة الـتـركيـة تـشبه

االوربـــيـــة

غالب العطية

بـاجلـمـال واالناقـة لـكـنهـا تـتـصرف
مثل الـفتاة الـشرقيـة واكثر حتـفظا
مع الـغـرباء فـتـحس بـأنهـا ال تـلفت

اليك ولو من جانب الفضول!
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االبــحــار عــبــر مـضــيق الــبــســفـور
صـري همـا مسك وزيـارة السـوق ا
اخلــــــتـــــــام لــــــرحـــــــلــــــتــــــنـــــــا الى
حينما تـبحر في مضيق اسطنبـول
الــبــسـفــور ســيـكــون في مــســتـوى
رؤيـــــتك اجلـــــانـــــبــــ االســـــيــــوي
ألنك ـديـنــة اسـطــنـبـول  واالوربـي 
تــكـون في الــنـقــطـة الــفـاصــلـة بـ

الـــقــــارتـــ

ـرشــد الـســيــاحي مـحــمـد حــاول ا
الــبـيـاتي ان يـكـون مـفـيـدا في هـذه
ـعـالم الـرحـلــة واخـذ يـشـرح لــنـا ا
الـسـيـاحـيــة واجلـسـور والـقـصـور
والقالع وكل مـا يشـكل اطاللة على

ن وااليسر. الساحل اال
وكـلـمـا صـادف وجـود مـبـنى يـقـدم
لنـا شرحـا ملـخصـا عن النـشاطات
والفـعاليـات التي تقـام عليه حـاليا
ونــــــــحن مع نـبـذة تاريـخـــــــــيـة 
ـا بـهـشت وهو ـر عـلى قـصـر دو
يــقع عـــلى الــســـاحل االوربي وقــد

بني من قبل الـسلطان عـبد احلميد
االول  1856-1843وهـنـا اسـتـخدم
وهـو ـعـمـاريــة االوربـيـة الـفـنــون ا
يــخــتــلف عـن الــفــنــون والــزخــرفـة
عـمار سـنان ـستـخدمـة من قـبل ا ا
ـسـاجد ـعـمـار احـمـد في بـنـاء ا وا
الــتــاريــخــيــة وقــصــور الــسالطــ
الــقــصــر كــنت قــد زرته فـي رحــلـة
ســـــابـــــقـــــة وهـــــو يـــــعـــــد مـــــركـــــز
االمـبــراطـوريــة الـعـثــمـانـيــة ومـقـر
ــؤسس اجلـــمــهــوريـــة الــتـــركــيــة
اتــاتـــورك وحــالــيــا مــقــر الــرئــيس
اسـتـخـدم في كـسـوة اوردغـان
الـسـقـوف  14 طن من الـذهب
وهـنـاك اسـتـخـدامـات واطالء
ـا يــعـادل  21 طن بــالــذهب 
من الــذهب مـسـاحـة الـقـصـر
تبلغ  45 الف م مربع اجمل
مـــا فــيـه قــاعـــة الــكـــرســتــال
وهـنـاك اكـبـر ثـرثـة كـرسـتال
فـي الــعــالم وهـي هــديــة من
وفـرش الـقـصـر ـلـوك احـد ا
ـصنوع بالـسجاد األحـمر ا
مـن احلــــريـــــر والــــصــــوف
وخيوط الذهب وهي هدية
وهـناك من قـيـصـر روسـيـا

رهبـة وقيمـة معـنوية كـبيرة لـغرفة
اتــــــــاتـــــــــورك الــــــــذي تــــــــــــــــوفي
ــكــنك اجلــلـوس و عــــــــام 1938
عـلى ســاحل الــبـســفـور ألحــتـسـاء
فــنـجــان الـقــهــوة وخـلــفك الـقــصـر
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ـارس لــعــبـة الــشـبــاب الــعــراقي 
اجلوبي عـلى سـطح البـاخرة وهي
تــمـر عــبــر قــلـعــة االنــاضـول وهي
الـقـلعـة الـتي بـناهـا مـحمـد الـفاحت
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـى كل اجلـــوانب
ــــيـــحــــطـــة من اجلــــانب االوربي ا
واالسيوي وهـناك جسر الـبسفور
الــــــذي يـــــــربـط اجلــــــانـب االوربي
بــاجلــانب االســيــوي وتــتــصــاعـد
ر عبر القصور الصيحات ونحن 
الـــتـي تـــســـتـــخــــدم في تـــصـــويـــر
سلـسالت التركيـة التي اشتهرت ا
في الـعـالـم الـعـربي والـفـضـائـيات
فـهنـاك قصـر مسـلسل مـهنـد ونور
ــرشـد إن يــقــول ا وبـيـت مـراد دار
بــعض اغــنــيــاء اخلــلــيـج حــاولـوا
طلة شراء بعض الفلل والقصور ا
عـلى البـسفـور وقـدموا ألصـحابـها
صكـوك موقـعة وطـلبـوا منهم
ــبـلغ الــذين يـريـدونه وضع ا
مــــــقـــــــابل امـالكــــــهـم رفض
االتـراك الــبـيع ألنـهم يـعـدون
هذه القصور والبيوت شيء

مقدس ال يقدر بثمن.
كما مـررنا بقصـر سيراجان
بـــاالس الــعـــثـــمـــاني الــذي
يـــســـكــنـه مــلـــوك وزعـــمــاء
الـعــالم عــنــد قـدومــهم الى
كـما كان مديـنة اسـطنـبول
لنـا وقفـة مع (برج الـفتاة)
لوك وقد وهي بنت احد ا
تــنـبــئت الــعــرافـة بــإنــهـا
سـوف تـمـوت مـسـمـومـة
لك يـبنـي لها ا جـعل ا
بــــرج وسط الـــبــــســـفـــور

حلــمـايــتـهــا لـكن الــعـقــرب كـان له
لدغة وقد وضع في نهاية الرحلة.
بـعـد االنتـهـاء من الرحـلـة البـحـرية
كـــانـت لـــنــــا زيــــارة الى (الــــبـــازار
صـري- وهو صري)  –السـوق ا ا
يـكـتظ بالـنـاس حتـى يصـعب عـليك
الـسـيـر في هـذا الـسـوق يـوجد كل
نـداءات الــبـاعـة وعـرض مــا تـريـده
سـلـعــهم عـلـى الـنـاس تــأخـذ طـابع
ـنـافـسـة واســالـيب الـتـسـويق ال ا
تـسـتطـيع ان تـخـرج من الـسوق اال
وانـت مــحـــمل بــأكـــيــاس الـــفــواكه
والـــــــــكـــــــــرزات  اجملـــــــــفـــــــــفـــــــــة 
وحـالوة الـــســـمـــيــد واحلـــلــويـــات
مـع تنـاول وجبـة في احد والراشي
ـطــاعم وشــرب اكـثــر من عـصــيـر ا
وال تـنــسى ان حتـمـل هـدايـا طــازج
ـنـتـشرة في تـذكـاريـة من احملالت ا

هذا السوق النادر.
s U « …—U¹“

انتـهت رحلتـنا الى اسطـنبول وكل
ـــديــنـــة وهــو مــســـافــر الـى هــذه ا
يـغادرهـا يظل يـشتـاق الى زيارتـها
مـرة اخـرى ألنه لم يسـتـطـيع زيارة
كل االماكن الـتاريـخية والـسيـاحية
فــيــكــون فـي نــيــته ان يــزورهــا في
رحـلـة أخـرى قـد يـكـون فـيـهـا مـناخ
صـيـفـا اوربيـعـا ألن الـبرد وتـغـيـير
ـنـاخ اثـر عـلـيـنـا وعـلى خـروجـنـا ا

ليال بشكل كبير.
انتـهت رحلتـنا الى اسطـنبول وكل
ـــديــنـــة وهــو مــســـافــر الـى هــذه ا
يـغادرهـا يظل يـشتـاق الى زيارتـها
مـرة اخـرى ألنه لم يسـتـطـيع زيارة
كـل االمــــاكـن الــــتـــــاريــــخـــــيــــــــــــة
والـســيـاحـيــة فـيـكــون في نـيـته ان
يــــزورهــــا فـي رحــــلــــة أخــــرى قــــد
يــكـــــــون فــيـهــا مـــــــــنــاخ صـيــفـا
ـناخ اوربـيـعـا ألن الـبـرد وتغـيـيـر ا
اثــر عــلـيــنــا وعـلـى خـروجــنــا لـيال

بشكل كبير.
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عكاب السالم مع محاسن شبارو وزوجها في بيروت

دبكة عراقية على سواحل البسفور


