
جزيرة كيش الى القاهرة! 
وفي الـــقـــاهـــرة تـــتـــوهج االحـــاســـيس
ــشــاعــر مـع مــشــهــد الــنــيل واالثــار وا
ــوافــقــة لــكن ا ــة واالهــرامــات  الــقــد
االمـنية  –كـما تقـول شركة الـسياحة –
ــكن بــســبب االحــداث قــد تــأخـــرت! و
االرهـابـية الـتي اسـتـهدفت الـسـياح في
مـنطقة اجليزة لها عالقة بهذا التأخير!
فـما كـان لـنا اال احلـجز الـسريع لـلسـفر
الى بلد السياحة الدائم (تركيا) فمدينة
اسـطـنــبـول حتـتـضن كل سـيـاح الـعـالم
تواجدة وتـشكل الكروبـات السياحـية ا
في اســـطــنــبـــول من الــعـــراق احلــصــة

االكبر.
 U —UH

كــنــا في مــطـار بــغــداد نــنـتــظــر مــوعـد
الــطــيـران فــكــرت بـتــنــاول الــشـاي مع
الـليمون وهـو موجود في ماكـينة لبيع
جرد ـشروبـات البـاردة والسـاخنـة  ا
ان تـــــضع الـف ديـــــنـــــار في اجلـــــهـــــاز
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بـحث وزيـر الـعـمل والـشؤون االجـتـمـاعـية
بــاسم عــبــد الـزمــان مع مــديــر عـام االدارة
الـتنفيذية لستراتيـجية التخفيف من الفقر
ـركـزي جنـالء عـلي مـراد ومـديــر اجلـهـاز ا
ــركــزي لـالحــصـاء لالحــصــاء بــاجلــهــاز ا
الـتابع لوزارة التخطـيط االليات العلمية
ـعـتـمـدة في تـشـخـيص الـفقـراء من خالل ا
اســتـمـارة الــبـحث االجـتــمـاعي ومـوضـوع
ـعـادلـة واالوزان واالنـتـقـال من اسـتـمارة ا
الـى استـمـارة اخرى واالجـراءات اخلـاصة
ا وغرافي  سح الد يداني وا بالبحث ا
يــــســـهم فـي تـــوســــيع نـــطــــاق االحـــتـــواء

االجتماعي لالسر االكثر فقرا. 
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمـان) امس انه (تمت
مـناقشة عملية التقاطع مع جميع البيانات
الـتي حـصـلت عـلـيـهـا الـوزارة من اجلـهات
احلــكــومـيــة وغـيــر احلــكـومــيــة واهـمــيـة
ـركزي لالحـصاء مـشـاركة اقـسام اجلـهاز ا
ـيـداني وذلك فـي اجنـاز مـشـروع الـبـحث ا
بـاتـباع آلـيـات تتـسم بالـشـفافـيـة والكـفاءة
ـسـتحـقـ وتقـد اخلـدمات. السـتـهداف ا
وقـــدمت مــديـــر عــام االدارة الـــتــنـــفــيـــذيــة
لـستراتيجية التخفيف من الفقر شرحا عن
سح مـهـام وزارة التـخطـيط فيـما يـخص ا
ــيــداني والــتـعــريف بــقــانـون احلــمــايـة ا
االجـتـمـاعـية رقم  11لـسـنة  2014 الـذي
يــــــســــــعـى الى وصــــــول االعــــــانــــــات الى
ــسـاهــمـة في ــسـتــحـقــ الـفــعـلــيـ وا ا
حتـــســ الـــيــات االســتـــهــداف فـي نــظــام
شــبـكـات االمـان االجـتــمـاعي عـادة تـدعـيم
شـبـكات االمـان االجـتمـاعي في الـعراق من
االولـــويــــات إذ حـــشـــدت وزارتـــا الـــعـــمل
والــتـخـطـيـط خـبـراتـهــمـا لـضــمـان حتـديـد
الـفــئـات االكـثـر فـقـرا. من جـهـته دعـا وزيـر
الــعــمل الى االسـتــعــانـة بــخــبـراء الــعـراق
لـالطالع بـعــد االســتــفــادة من جتـارب دول
الــعـالم في مــجـال احلــمـايـة االجــتـمــاعـيـة
سـعـيـا لـضـمـان بـرنـامج حـمـايـة نـاجح في

العراق. 
كـمـا اقتـرح تأسـيس قاعـدة بيـانات خـاصة
ــســـتـــفــيـــدين من بـــرنــامـج احلــمـــايــة بـــا
االجــتـمــاعـيــة داخل وزارة الـعــمل بـدال من
الــتـخـطــيط بـعـد تــوفـيـر عــنـاصـر بــنـائـهـا
ـا الكــات واالجــهــزة الــكـافــيــة لــذلك  وا

حلـاالتـهم االجـتمـاعـيـة وظروفـهم اخلـاصة
ـكن بـعــد قـرار  اسـتـبـعـاد بــاسـرع وقت 
ـسـتـحـقـ بــنـاء عـلى قـرار مـجـلس غـيــر ا
ـــرقم  312 في 2016-11-1 الـــوزراء ا
ستـفيدين غير الـذي ينص على استـبعاد ا
ـستحق من شبكة احلماية االجتماعية ا
ـعـونـات التي كـانت مـخـصـصة وتـوجـيه ا

 .( لهم الى الفقراء الفعلي
واشــار الى ان (الـوزارة بـاشـرت بـتـشـكـيل
ـسؤولة عن االعتراضات ركزية ا الـلجان ا
ــتــابــعــة وهي عـــلى تــواصل دائم مــعــهــا 
ــقـــدمــة مـن قــبل نـــتــائـج االعــتـــراضـــات ا
ـواطن الى اقـسام احلمـاية االجتـماعية ا
ن شـــمـــلـــهم الـــبـــحث فـي احملــافـــظـــات 
ــيــداني و حتــديـدهـم فـوق خط الــفــقـر ا

وفقا لنتائج وزارة التخطيط) .
مــــؤكــــدا (ان الــــوزارة وبــــالــــتــــعــــاون مع
احملـافظ ورؤساء اللجان وعدد من نواب
ـركـزيـة احملــافـظـات تـتـابع عـمـل الـلـجـان ا
حلــسم طــلــبــات االعــتــراض بــاســرع وقت
ــكـن واطالق االعــانــات لــلــمــســتــحــقــ

 .( الفعلي
ـركـزيـة وتــابع ان (اهـمـيـة عــمل الـلـجــنـة ا
ــشــكـلــة بــرئـاســة قــاضٍ تـكــمن في انــهـا ا
صـــاحــبـــة الــقــرار فـي حتــديــد الـــشــخص
ـسـتحـق لالعانـة من غـيره وفـقـاً لطـلـبات ا
االعـتراض التي تـصلهـا االمر الذي يوجب
تـمديـد عملـهم كونه من مسـؤولية شـرعية
وقــانـونــيـة واخالقــيـة حتــتم تـوجــيه هـذه
ــســتـحــقــ الــفـعــلــيـ االعــانــات نـحــو ا
لـلـتـخـفـيف من وطـأة الـفـقر فـي ظل ظروف

اقتصادية صعبة تشهدها البالد).
وتــابــعت الــوزارة بــاهــتــمــام مــا تـداولــته
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي بـشأن عـائـلة

فــقــيــرة تـســكن مــحــافــظــة واسط. وقـد 
ــيـــداني لـــزيــارة ارســـال فــريـق الــرصـــد ا
الـعـائـلة لـغـرض الـوقـوف على حـالـتـها إذ
يداني قـام باالجراءات اخلـاصة بالـبحث ا
وتـــوثــيـق بــيـــانــات احلـــالــة االنـــســانـــيــة

واالطالع على اوضاعهم النفسية.  
وقـال الـبيـان ان (االسـرة مكـونـة من سبـعة
أفـراد مـعـاق مـصـاب بـشـلل رباعي وان
ـــرض االم مــــكــــفــــوفــــة واالب مــــصــــاب 
الـســرطـان وهم يـعـيـشـون ظـروفـاً صـعـبـة
وان اجلـيران يـساعـدونهم في تـوفير االكل

ـسـؤولة ـركـزية الـعـلـيا ا رؤسـاء الـلـجان ا
ــســتـبــعــدين من عن حــسـم اعـتــراضــات ا
االعــانـة االجــتـمــاعـيــة لــمــدة سـتــة اشـهـر

استجابة لطلب وزير العمل. 
واشـار عبد الـزمان في بيان الى انه (خالل
زيــارته لــرئــيس مــجـلس الــقــضــاء االعـلى
اضي الـقـاضي فـائق زيـدان يـوم االثـنـ ا
الى ان تـمديد عـمل القضاة رؤسـاء اللجان
ـركـزيــة الـعـلـيـا يـسـهم في حـسم طـلـبـات ا
ـستبعدين من االعانة االجتماعية باسرع ا
ــــكـن لــــغـــــرض اطالق االعـــــانــــات وقـت 
لـلمستحـق الفعليـ إذ ب ان االستبعاد
هـو ايـقـاف مـؤقت بـعـد ان اعـطـى الـقـانون
لـلــمـسـتـبـعـد حق االعـتـراض امـام الـلـجـان
ـركـزية الفـتـا الى ان الوزارة حتـتاج الى ا
ـعــتـرضـ لـغـرض اطالق حــسم طـلـبـات ا
االعـانة فورا لـلذين تثبت الـلجنة احـقيتهم

باالعانة االجتماعية).  
 U{«dŽ« r Š

وبـ (اهـمـيـة تـمديـد عـمل رؤسـاء الـلـجان
لـلمـساهـمة في حـسم االعـتراضـات للـفئات
ـعـاقـ مـراعـاة الـضـعـيـفـة من الـعـجـزة وا

ــال وعــلـيـه  تـرويج والــشــرب وبــعض ا
مـعــامـلـة لالب سـعـيـا لــشـمـولـهم بـاالعـانـة
االجـتمـاعيـة فضال عن الـقيـام باالجراءات
الالزمـة لـغـرض شـمـول اثـنـ من ابـنـائهم
ــتــفــرغ وكـذلك ـعــ ا ــعــاقــ بـراتـب ا ا
سـاعـدتهم في تـقـد كراسٍ مـتـحركـة لـهم 

التنقل والتحرك بسهولة). 
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وتـــــواصـل الـــــوزارة رصـــــدهـــــا احلـــــاالت
االنـسانية من خـالل القنوات الـفضائية او
فـرق الـبــحث االجـتـمـاعي او عـبـر تـلـقـيـهـا
ـــواطـــنـــ عـــبـــر بـــريـــدهــا مـــنـــاشـــدات ا
االلـكتروني او مواقع التواصل االجتماعي
لالسـتجـابة لتـلك احلاالت بـشكل فوري من
يدانية لها من قبل خالل اجـراء الزيارات ا
فـــريـق من الـــبـــاحـــثــــ االجـــتـــمـــاعـــيـــ

 . واالعالمي
وان اسـتجـابة الـوزارة لهـذه احلاالت تأتي
ـسـؤوليـة جتاه ضـمن شـعورهـا الـعالـي با
سن واليتامى والفقراء لغرض شريحة ا
ـنــاســبــة وتــقـد شــمــولــهـا بــالــرعــايــة ا
اخلـدمات لـلمـحتـاج وذوي االحـتيـاجات
اخلـــاصـــة فــضـال عن إيـــوائــهـم في الــدور
اإليـوائـيـة ان اقتـضى االمـر عـلى الرغم من
ان الـــدور اصــبــحـت ضــمن مــســـؤولــيــات
احلـكـومـات احملـلـيـة (احملـافـظـات) بعـد فك

ارتباطها بالوزارة.
وتـفـقـد عـبـد الـزمـان يـرافـقه وكـيـل الوزارة
االقـدم فالح العامـري قسم الصدر لـلحماية
االجـتـمـاعـيـة واطـلع عـلى عـمل الشـعب في
واطن القسم وآلية اجنــــــــاز معامالت ا
ووجـه بـاخــتـــــــــزال الــوقت واسـتــمع الى
الحـظـات من الـعامـلـ في الـقسم بـعض ا
بــهــدف تــذلــيل الــعـقــبــات وســرعــة اجنـاز

العمل. 
وقال البيان ان (الوزير التقى خالل جولته
ـواطنـ واستمع الى الـتفـقديـة عدداً من ا
مكنة مـطالبهم ووجه باجنازها بالسرعة ا
ومـتـابـعة احلـاالت الـتي تـتعـلق بـاالعـانات

 . واطن توقفة لبعض ا ا
ــواطـنـ من الـفـئـات ويــسـتـقـبل الـوزيـر ا
الـفـقـيـرة وذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة كل
كـتـبه للـنـظـر في طلـبـاتهم يـوم خـميـس 
ـــســـاعـــدة حـــسـب الـــضـــوابط وتـــقــــد ا

والـفـنـون واحلـياة االجـتـمـاعـية وشيء
من السياسة .

وال يــكـون هـنــاك نـتـاج ادب رحالت من
دون (رحـالت) فـــإنـــا في ســـنـــة 2018
كـانت لي 10 رحـالت توزعـت على دول
عــربــيــة (ســلــطــنــة عــمــان الــســودان
دبي) ودول أجــنـبــيـة ســوريـا لــبـنــان 
(روسـيا الـبيضـاء أذربيـجان مالـيزيا

( تركيا مرت
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كــنت انــوي الـســفـر الـى جـزيــرة كـيش
االيــرانــيــة ألقــضي عــيــد راس الــســنـة
وعـــلى الــــرغم من ذهــــابي الى هـــنــــاك
جـزيــرة كـيش قـبل سـنــوات لـكـنـهـا من
كن قضاء وقتا سياحيا االماكن التي 
ـتــعـا ألنـهـا تــخـتـلف في كل عـائــلـيـا 
ـــــــنــــــاطق ــــــدن وا شـيء عن بــــــاقـي ا
الـســيـاحـيـة االيـرانــيـة لـكن رفع سـعـر
الـرحـلـة من دون مبـرر سـوى اخلـضوع
ـنـاسـبـة وقـانـون الـعـرض ـتـطـلـبـات ا
والــطـلـب! جـعــلــنـا نــبــدل رحـلــتــنـا من

—UDF « ÍbLŠ ≠ ‰u³MDÝ«

شـــاءت االقــدار ان نـــودع ســنــة 2018
ونـسـتـقبل  2019 ونـحن عـلى سـفيـنة
(لـيـالي الـشـام) التـي تبـحـر عـلى انـغام
ــوســـيــقى الــشـــعــبــيـــة والــرقــصــات ا
الـفـلـكـلـوريـة الـتـركـيـة والـعـربـيـة حتت
جـسر الـبسـفور وااللـعاب الـناريـة تمأل
كل عـــام وجــمــيع ســمـــاء اســطــنـــبــول
االصـدقاء بـألف خير ونـتمـنى ان تكون
ســـنــة  2019 ســـنـــة خــيـــر وســـعــادة

واستقرار.
…eO2 WMÝ

ــيـزة بــالـنــسـبـة كــانت سـنـة  2018 
فـقـد اصدرت كـتـاب عن ألدب الـرحالت
الذي اتـنـاول فيه هـذا الـنـوع من االدب 
(اجلـغــرافـيـا وتـأثـيــرهـا عـلى الـتـاريخ
والــــتـــاريـخ وتـــأثــــره عــــلى اجلــــاضـــر
ـة ــسـتــقــبل !واثــار الـبــلــدان الـقــد وا
ومـعلومات عن مـعتقدات تـلك الشعوب
وتــقــالـيــدهــا وعــاداتــهـا ومــعــلــومـات
وغـــرائب طـــوبـــوغـــرفــيـــة والـــطـــقس 
وطــرائف ومـــــــــفــارقــات ومــشــاهــدات
والــكـثــيــر من الـعـالقـات الــثــقــــــــافــيـة

وتــضــغط عــلى صــورة مــا تــريــد بــعــد
ــــــــــأل الــــــــــــــــقــــــــــــــــدح ثـــــــــــــــــوانـي 
(تـكـنـــــــــولـوجـيـا) كـنت سـابـقـا عـنـدما
اضع ديـنـار (عتـيق) يـرفــــضه اجلـهاز
وحــــمــــــــــد لــــلـه ثم لــــلـــعـالق اذ غـــرق
الــســـــــــــوق بــالــعــمــلــة الــورقــيـة ذات
الـفـئـات الـصـغـيـرة وهي جـديـدة تـكص

الرقبة! 
وبـكل ثقة اضع دينـار جديد مثل رغيف
اخلـبز الـطالع من التـنور واذا بـاجلهاز
ـا اضـطـرني يــرفـضه ولـثالث مــرات 
ان افــتش عـلى ديــنـار (عــتـيق) يــخـجل
الــواحـد يـطـلــعه امـام الـبــاعـة او حـتى
يـعـطـيه لـلـفـقـيـر اسـتـقــــــــبـله اجلـهـاز
بـلـهفـة! ويـبدو ان اجلـهــــــــاز له موقف
من تـــوقــــيـــع الـــعالق عــــلى الـــديـــنـــار

اجلديد!!
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ـا ســمــعـنــا بـإن الــقــراءة هي غـذاء طــا
الـروح وألننـا نـقول عـنه (غذاء )فـيجب
ان نـحـسن اخـتـيـار مـا
نـــــتـــــنـــــاوله مـن هــــذا
الــــغـــذاء من نــــاحـــيـــة
فـكــمـا نـعـلم الـنــوعـيـة
احـيـانا الـطـعام يـكون
مــــفــــيــــدا ونــــشــــعــــر
بـالسعادة اثـناء وبعد
تـناوله ألننا تـخلصنا
من احلــرمــان وقـمــنـا
بــأشــبــاع حــاجــتــنــا
مـنه وأحـيـانـا يـكـون
غـــيــر طــيـب ومــضــر
وحـــتى مــســـمــومــا
كـــنت حـــريص عــلى
اصـــطــحـــاب بــعض
الـروايـات او الـكـتب
مــعي فـي كل رحــلـة
لــــتالفي الــــضـــجـــر
ـلـل خـاصـة وانا وا
انــــتـــــظــــر مــــوعــــد
الـرحـلة الـتي غالـبا

بغداد
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مـا يـتأخـر لـساعـات او لـغرض الـقراءة
خالل الـرحـلة الـتي قد تـستـغرق ايـضا
ـــــفــــروض ان كـــــان مـن ا لـــــســـــاعــــات
اصـطـحب مـعي اجملـمـوعة الـقـصـصـية
لـلكـاتب (عـبد الـكر الـساعـدي) "عودة
الـبلـشون" حيث كـانت اخر شيء اقرؤه
واحـاول الـكـتـابـة عـنه لـكن اجملـمـوعـة
سـاعة الـسـفر قـد اختـفت لذلك سـحبت
مــجـمــوعـة قــصـصــيـة لــلــكـاتب (نــبـيل
ـزرعـة) وهو جـمـيل) بعـنـوان (حارس ا
ــثــيــرة من عــنــوان احــدى الــقــصص ا
نـاحية انـها قد تـعرضت للـسرقة وتمت
ــشــاركــة بـهـــــــا في مــســابــقــة كـانت ا
جتـــريـــهــا جـــريـــدة الـــزمـــان  لـــتـــفــوز
بــاجلـــائــــــــــزة الــثـــانــيــة ومـــقــدارهــا
(1250) دوالرمــــــــع تـغــيــيــر اســــــــم
ـــــزرعــــــة الــقــــــــصـة من حـــــــارس ا
الـى (أهـــازيـــــــج الــــلــــيل) وبــــاســـــــم

سيــــــدة ! 
وقـد تضامنت مع الـقاص االصلي وهو
يـرفع دعـوى قـضـائيـة عـلى الـسارق او
الــســارقــة لــيـــكــســبــهــا ولــكن من دون

ادي! احلصول على التعويض ا
وتــمــثل هـذه اجملــمــوعــة الـقــصــصــيـة
سافر مثلي افــــــــضل غذاء للـــــــروح 
يــحـب الــقــراءة والــكــــــــتــابــة في ايــام

السفر!
 W³šU  WKHŠ 

كــان احلــفل الــذي اقــيم عــلى الــعــبـارة
ـناسبة راس السنة واستغرق تقريبا
وشارك فيه اكثر من مطرب  4 ساعات 
وفـرقــة شـعـبـيـة ســوريـة ومـطـربـ من
وكـان اكـثر فـلـسـطـ ومـصـر والـعـراق
احلـضور من السـياح العـراقي وكذلك
من الـدول الـعـربيـة (سـوريـا فلـسـط

االردن لـبــــــــنان اخلـليج العـــــــربي)
ومـثل هـكذا حـفالت يـكون فـيـها احلس
الـــقـــومـي نـــشـــــــــــيـــطـــا عــــلى عـــكس
ـــــنــــــاكـــــــــــفـــــات الـــــلـــــقـــــــــــــاءات وا

الــــــسياسية!
 l³²¹
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- 1  -
رأة العراقية ال تقل نُبال ومروءة عن اخيها الرجل العراقي ... ا
كالهما نبيالن أصيالن  يتربعان على عرش انساني مدهش .

أما الهُراء واجتـراح االباطيل بحق الشعب الـعراقي العريق  فما هي
كر والتآمر واحلسد والبعد عن احلقيقة . اال احدى فصول ا

- 2  -
قبل أيام كتبتُ مقالة عنوانها (حتـية وثناء) مجدّت فيها صنيعَ عامليْن
من عمـال بلـدية الكـاظمـية وَجَدَا ( 30 الف دوالر) في كيس  وأصرّا

على ايصاله لصاحبه دون توقع مكافأة منه لهما 
وهكذا جسّدا النبلَ العراقيَّ في موقفهما ..

واليـوم اكتب عن طبـيبة عـراقيـة نبيـلة  ال أعرف اسـمها ولـكنّي قرأتُ
لــلـتـو مـا صـنَـعَـتْهُ حـ شبَّ احلـريق فـي طـابق من طـوابق مـسـتـشـفى
الكـاظمـية  وانـقطع الـتيار الـكهـربائي وهي لم تـفرغ من اجـراء عمـلية

جراحية كانت جتريها قبل انقطاعه فماذا صنعت ?
ــوبـايل) حـتى أتـمت عـمـلـيـتـهـا انـهـا عـمـدت الى االسـتـعـانـة (بـضـوء ا

بنجاح كامل ...
وقف بتاج النجاح الباهر . وهنا قد اجتمع النبل والذكاء وتوّجا ا

- 3  -
ثم انــهــا لم تــشـأ أنْ تــخــلــد الى االسـتــراحــة بــعـد أنْ عــانت مـن تـلك
الـلحظـات الرهـيبـة التي عـاشتـها وهي جتـري العـملـية في ظل انـقطاع
كن أنْ تـنـقذه من الـكـهربـاء بل ذهب لـتـسهم بـنـفـسهـا في انـقاذ مَـنْ 

االطفال اخلدج .
جاء في اخلبر :

( تـذهب لـتـشــارك مع زمـيـلـتـهــا وبـقـيـة الـزمـالء من األطـبـاء والـكـوادر
التمريـضية بانـقاذ األطفال اخلدّج مِنْ سـطح البنايـة بواسطة حقـيبتها
دني الشـخـصـيـة بعـد ربط احلـقـيـبـة بحـبل لـتـنـزلـها لـكـوادر الـدفـاع ا

وبهذه الطريقة انقذت  19طفالً حديث الوالدة من موت محتم ..!!
وهنا تـبرزُ الشجاعـة الفائقـة ونكران الذات  وااليـثار  حيث جتاوزت
ا فـيها مِنْ دُخانٍ كـثيف متصـاعد  ومخاطر كل الظروف اخلـانقة  
وت اختناقا .. ووصول لهيب النيران اليها  وأصرّت على ان تكون ا

وت الزؤام . في طليعة الساع النقاذ الرواح البريئة من ا
انـنـا اذ نُحـييـها ونُـحيي فـيـها عـراقيـتهـا األصيـلـة  ونزعـتهـا النـبيـلة 
ـواقف نــدعـو وزارة الــصـحــة أنْ تُـقـيـم لـهـا  –ولـزمالئــهـا أصــحـاب ا

ياً خاصاً   شرفة  –حفالً تكر ا
وأنْ تكافأهم بتوجيه الشكر لهم على ما قاموا به من بطولة وانسانية
وأنْ تــبــادر الى تـرقــيــتــهم في الــســلّم الــوظـيــفي  وأنْ تُــقــدّم لــهم مـا

بوسعها ان تقدمه من الوان التقدير .
ان هذه الطبيبة العـراقية النبيلة لو كـانت في بلد غير العراق لسارعت
ـسـمــوع لالشـادة بـهــا مع انـنـا لم ــقـروء وا ـرئي وا وســائل االعالم ا

نشهد شيئا من ذلك على االطالق ..!!
زيد التأسف ..!! وهذا موجب 

ليـس بكثـير عـلى هذه الـعراقـية االصيـلة أنْ نـطلق اسـمهـا على شارع
ستـشفى الـكاظـمية أو سـاحة من الـساحات تـصلـة  من الشـوارع ا
القريبة منها او حديقةٍ من احلدائق العامة  ليعلو اسمها  ويُستذكر

تميز باستمرار . موقفها ا
وليس هذا بالشيء العسير 

ن عـــلــيـــهـــا وعــلـى الــروّاد نـــســـأله تـــعــالـى ان 
اخمللص من العراقي جمـيعاً بالتوفيق والرفعة

انه سميع مجيب .

كنت في زيارة صديقي الدالل (أبـو صادق) امر عليه دقائق اشم عبق
واطنة الصاحلة في عهود عهدته بها .. ما ان حياني (الله البساطة وا
بـاخليـر) حتـى جاءت امـراة مسـنـة  تسـال عن بيت صـغـير لاليـجار 
ــرأة الـتي نــظـرت الى فـاعــتـذر عن وجــوده  فــشـهــقت ودمـعت عــ ا
السمـاء قائلـة : (انا لله وانـا اليه راجعون .. ) ثـم ذهبت حيث ال تدري
ـرأة عراقـية  كم .. فـأشتـعلت نـار الـتسـاؤل بنـفسي : (الـيـست هذه ا
ضحت عـائلتـها أمهـا وابيهـا أوالدها .. في بلـد النفط واخلـيرات الذي
مــا زالت اغــلب اسـره تــعـيش بال مــأوى حتت رحـمــة مالك الــعـقـارات
تــعـتــصـرهم  مــاكــنـة الــطـغــاة والـفــاسـديـن  عـلــمـا ان ارضه واســعـة

ساحات كثيرة اخليرات ..  ا
سـروقة في زمن يتهـاوش البعض من لصوص و بعدد برامـيل النفط ا
حـرباويي كل عـهـد القتـطاع اغـلى االراضي في قـلب العـاصـمة بـغداد
وبـقـيـة احملـافـظات .. نـحن الـشـعب نـلـتـقي بـينـنـا نـتـواصل في الـباص
قاهي ـقابـر وا واكب .. في ا ستـشفى .. في اجلـوامع وا والسـوق وا
العب وعـلى اجلـبهـات بـذات احلفـر واخلنـادق  لـكنـنـا نفـترق .. في ا
عند اول سـدة كرسي للحـكم .. فان اغلب قـادة عهدنا اجلـديد  كانوا
يسمـون انفسـهم معارضـة ينادون بحـقوقنـا .. وقد اصبـحوا قادة لهم
يزاتـهم منذ  ..2003 لكن حالـنا لم يتـبدل فنـحن الفقراء مواقعـهم و
نعـاني نـكـبـات احلـكـام بـعـد ان نـسونـا ولـبـسـوا زي دكـتـاتـوري مـطرز
بـشعـارات وازياء تـختـلف عمـا سبـقهـا .. كنـا في البـاص حيـنمـا سال
ـعـلومـات .. فـهب اجلـمـيع يـدلـوه .. ثم سـالته رجل عـجـوز عن دائـرة ا
ـعــلـومـات فــقـال : ( عـمي هي حـجي انت بــهـذا الـعــمـر مـاذا تـفــعل بـا
راحلها .. لن مهجومات .. يذلوننا بها بكـل شيء نريده ... يحلبوننا 
نـفلت مـنهـا بـاي معـاملـة يجب ان تـمـر من خالل هذا االذالل والـروت
الذي يستفيدوا منه من وزيرهم الى خفيرهم  .. فيما نعاني منه ... ثم
بـكى وبكـينـا معه ... ) . كم اعـجبـتني ابـيات الـشاعـر احمـد مطـر وهو

يصف حالنا بطريقة مختلفة :- 
نَافِقْ 

ثمَّ نَافِقْ  ثمَّ نَافِقْ 
ال يَسْلَمُ اجلَسَدُ النَّحِيلُ مِنَ األَذَى 

إنْ لَمْ تُنَافِقْ 
فَإنَّ اجلَهْلَ أَنْ تَهْوِي 

لِيَرْقَى فَوْقَ جُثَّتِكَ الْمُنَافِقْ 
كُنْ ثَابِتَاً 

فَإنَّ احلُكْمَ مَحْجُوز 
ألَرْبَابِ السَّوَابِقْ 

ظل صـديـقي الـنـجـار يــشـكـوا حـاله  من قـبـح الـدكـتـاتـوريـات وجـشع
سؤوليات .. فيما هرم عمره قراطيات بسبب كبر أوالده وزيادة ا الد
ونحل جسـده وتقوس ظـهره وعشى نظـره .. ظل يبحث عن لـقمة عيش
شـريفـة لم تـبدلـهـا .. أزياء الـطغـات وال شـعاراتـهم.. قـبل أيام اقـترض
ليارات بلعا .. وقد قدم مبلغ (مليوني دينار) ليس اال  في زمن تبلع ا
أوراق ثـبـوتـيـة واحــضـر الـشـهـود وتـوسل ودفع .. مع انه كـادح (عـلى
باب الـله)  وقد سـالته لم اخـذت القـسط بفـوائد  فـقال : (من يـجبرك
ر .. وقـد تعبت من الـتوسل لتـعي ولـدي او بناتي فلم ر غـير ا على ا
اجد سبـيال .. فاضطررت ان اقـتسط الشتري سـتوتة يعـمل بها ولدي
قاهي وأصدقاء السوء في زمن تالشت كي احميه من شر االركيلة وا

فيه حتى القيم ..) .. 
بعد شهر التقيت صديقي وهو يبكي ويدعو الله على الطغاة  فقلت له
خير  فـقال : ( من اين يـاتيك اخليـر حتت سلطـة اشرار  كل زمان ..

فـقد سـرقت الـسـتـوتة في بـاب الـدار .. وبـكى ولدي
وبكيـنا جيـمعا وعم الـفجع واحلزن بـدارنا .. ليس
بسـبب الـسرقـة التي أصـبـحت معـهودة في زمن
يـحـمى فيه الـلـصـوص والـقتـلـة واجملـرم .. بل
لزم .. حتى عن كيفـية تسديـد أقساط القـرض ا

الدفع او السجن او القبر) .
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اعـلـنت مـديـريـة الـبـيـئـة  فـي مـحـافـظة
ديــالى ان الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة
ـــيـــدانــيـــة لم تـــثـــبت وجـــود رائــحه ا
لـلكـبريت في بعـض مناطق احملـافظة 
فـيما اكـدت ان فريقـا بيئـيا متـخصصا
ـوضــوع  . وقـال مـديــر بـيـئـة يــتـابع ا
ديـالى  عـبـد الـله الشـمـري لــ (الـزمان)
امـس  إن  (يئة ديالى استجابت بشكل
فــوري بــعــد وصــول شـكــاوى من قــبل
ـواطـن عن رائـحـة كبـريت قـوية في ا
سـمـاء أربع مـدن  اسـتـمـرت لـسـاعـات
عـــــدة)  .  واضــــاف الـــــشــــمــــري   أن
(فـريقا متخصـصا من البيئة وصل من
بـغداد وبحوزته أجهزة مـتطورة لبيان
ـوضـوع وقــيـاس االجـواء حــيـثـيــات ا
لـلـوقـوف عـلى أسـبـاب انـتـشـار رائـحة
الــكــبــريت) . واشــار الــشـمــري إلى أن
(ادعـاء بروز رائـحة شـبيـهة بـالكـبريت
لم يـــتم تـــشــخـــيــصه من قـــبل فـــرقــنــا
ـيدانـية  واحلديث عن وجـود تسرب ا
لـلغاز الـطبيعي في بـعض األماكن غير
صـحـيح بعـد التـأكـد من عــدة جـهـــات
مـخـتصـة) .  وب مـدير بـيئـة ديالى  
الـى أن  (كل الــشــكـــوك تــشــيــر الى أن
احـــتــراق نــفــايـــات مع وجــود ادخــنــة
بــعـض مــعــامل الـــطــابــوق او مــعــامل
أخـرى هي من تقف وراء بروز الرائحة
الـشبيهة برائـحة الكبريت) . ومن جهة
اخــرى أعـلن الـنـائـب عن ديـالى هـمـام
الـتميـمي  موافقـة وزير الكـهرباء لؤي
اخلـطيب على إنـشاء محـطت لـلطاقة
داخـل احملـافــظــة. وقــال الــتــمــيــمي لــ
(الـزمـان)  انه  ( عقـد لقـاءً موسـعا مع
وزيـر الكهرباء لؤي اخلطيب في بغداد

 مــبـيــنـا ان الـلــقـاء تــنـاول جــمـلـة من
األمـور التي تخص الـطاقة الكـهربائية

في محافظة ديالى) . 
وأكــد الـتـمــيـمي ان  (وزيـر الــكـهـربـاء
وافق عــلى انـشـاء مــحـطـتـ لــلـطـاقـة
واحـدة في منطقـة البوابة الـتابعة الى
قــضـاء بـلـدروز والــثـانـيــة في نـاحـيـة
جــــلـــوالء)  الفـــتــــا الى انه  ( ســــتـــتم
ـبـاشرة بـأعـمال االنـشـاء خالل األيام ا
الــقــادمــة).  وأشــار الــتـمــيــمي الى ان
(الـــلـــقـــاء نـــاقش مـــوضـــوع احملــوالت
ــعـطـوبــة بـسـبب األمــطـار واألحـمـال ا
ـتـابـعـة الــزائـدة فـيـمـا وعـد الــوزيـر 
ــــوضـــوع وتـــخــــصـــيـص مـــحـــوالت ا
لـلـمـحـافـظـة ) .  وفي سـيـاق آخـر اتهم
الـــتــمــيــمـي  مــديــر صـــنــدوق اعــمــار
ــنــاطق احملــررة مـصــطــفى الــهــيـتي ا
بـ"ازدواجــيـة الـتـعــامل" مع احملـافـظـة.
وقــال الـتـمـيـمـي لــ (الـزمـان)   (نـدعـو
رئـــــيـس الـــــوزراء لـــــفـــــتـح حتـــــقـــــيق
بــازدواجــيــة تــعــامل صــنــدوق اعــمـار
ــنــاطق احملــررة ومــديــره مــصـطــفى ا
الـهيـتي في توزيع مـبالغ االستـثمارات
ـشــمـولــة حـيث ان بــ احملـافــظــات ا
هـنــاك قـرابـة مـلـيـاري دوالر خـصـصت
جملـــاالت اعـــمـــار الــبـــنى الـــتـــحـــتـــيــة
ــــاء)   . واجملــــاري والــــكــــهــــربــــاء وا
واضــــاف الـــنـــائـب عن ديـــالـى هـــمـــام
الـتـميـمي    ( لـكن ما خـصص لـديالى
ـا منح مـنـها جـزء قلـيل جـدا مقـارنة 
حملـــافــــظـــتي االنـــبــــار وصالح الـــدين
وهناك بطؤ وتلكؤ ومحسوبية بالعمل
وازدواجــيـة بــالـتــعـامل   اضــافـة الى

شاريع ) تأخر باستكمال ا
واكـــد مــجـــلس مــحـــافــظـــة ديــالى ان

االجــهــزة االمــنـيــة في عــمــوم مــنـاطق
احملـافظة قـادره على منع انـتشار وباء
اخملـــدرات  فـــيــمـــا اكــدت نـــائـــبــة عن
مــحـافـظـة ديـالى عن وجـود 3 اسـبـاب
تــتـســبب يـومــيـا بـفــقـدان دو زراعي

باحملافظة. 
 «—b  —UA²½«

وقــال رئـيس مـجـلس مــحـافـظـة ديـالى
علي الدايني  لــ (الزمان) ان (االجهزة
االمـــنـــيــة قـــادرة عــلـى مــنـع انــتـــشــار
اخملـدرات  في عـمـوم مـناطق مـحـافـظة
عدة ديـالى من خالل اخلطط  االمنية ا
من قـبلـها)  مـشيـرا الى ان (الـسنوات
األخـــيــرة شـــهــدت رواجـــا مــلـــحــوظــا
النـتـشـار اخملـدرات بكـافـة انـواعـها في
احملـــافــــظـــة عن طـــريـق تـــداولـــهـــا او

مرورها الى محافظات اخرى). 
واضـاف الداينـي ان (جتارة او تناول
اخملــدرات لـهـا مـردودات سـلــبـيـة عـلى
كــافــة فـــئــات اجملــتــمع وخــاصــة فــئــة
الـشـباب كـونهـا تدمـر حـياتـهم وحتمل
الـدولة وعـوائلـهم اعبـاءا ماديـة كبـيره
مـن اجل معاجلتهم).  واشاد الدايني 
 بــ (دور األجــهـــزة األمــنــيــة في حــفظ
ــا سـاهم األمـن في قـضــاء بـعــقــوبـة 
بـفـتح عـدد مـن الطـرق ورفـع احلـواجز
الـكـونـكـريـتيـة  مـبـيـنـا  حرص االدارة
احملـلية بـتوفير األمن لألهـالي وتوعية
الــــشـــبـــاب عـــلـى خـــطـــورة اخملـــدرات
ومــروجــيــهـا مــشــددا  عــلى االجــهـزة
األمــنـيـة بــاإلسـراع بـنــشـر عـنــاصـرهـا
لــــلـــحــــد من اخملــــاطــــر الـــتـي تـــواجه
احملــافــظــة). ومن جــانب آخــر كــشـفت
الــنـائب عن مـحـافـظــة نـاهـدة الـدايـني
عن  3اسـبـاب تتـسبب يـوميـا بفـقدان

دو زراعـي بــــاحملــــافـــــظــــة.  وقــــالت
الــدايــني لـ (الــزمـان) ان ( % 30 من
االيــادي الــعــامـلــة في ديــالى تــعــتــمـد
بــاألســاس عـلـى قـطــاع الــبـســتــنـة في
تـــامــ مـــصــادر رزقـــهــا مـــنــذ عـــقــود
ــر طــويــلــة) مــؤكــدا بــأن (الــقــطــاع 

باسؤا انتكاسة بالوقت الراهن).  
واضـــافت  ان (ديـــالى تـــخـــســر دو
بــســاتــ يــومــيــا بــســبب 3 اســـبــاب
رئـــيـــســـيـــة هي الـــتـــجـــريـف واآلفــات
الـــزراعــيــة بــاإلضـــافــة الى عــدم قــدرة
ــزارعـــ وخــاصــة في الـــكــثــيـــر من ا
ــنـــاطق احملــررة عــلى الــوصــول الى ا
ـشددة بـسـاتـينـهم بـسبب االجـراءات ا
ووجـــــــــود مــخــاوف امــنــيــة تــتـمــثل
تــــــــشددة والعــــــبوات بـاجلماعات ا
ـــــقــــــــــــــذوفـــــــــات وااللــــــــــــغـــــام وا

احلربية).  
WE¼UÐ …—U š

واشـارت عـضـو مجـلس الـنواب   الى
ان  (خـسارة قطاع البسـتنة باهظة الن
اعـادة احياءهـا تتطـلب سنوات طـويلة
مـن اجلــــهـــد والــــتــــعـب)  مــــؤكـــدة  (
ضـرورة االنتبـاه الى خطورة انـتكاسة
قـطـاع البـستـنة في ديـالى وتأثـيره في
خـلق اضافة اعداد كبـيرة من العاطل
عـن العـمل).من جـهـة اخرى نـفـذت قوة
أمــنــيـــة مــشــتــركــة من قــيــادة شــرطــة
مـحافظة ديالى  وبالتعاون مع قوة من
الفرقة اخلامسة مداهمة وتفتيش قرى
ـنـاطق خــضـر كـاو ومـحـمــد شـريح وا
الــزراعــيــة احملــيـطــة بــهــا في نــاحــيـة

العظيم شمال شرق احملافظة. 
وقــال مـــديــر اعالم شــرطــة احملــافــظــة
الـعقيـد غالب العطـية لــ (الزمان) امس

ان (الــعـمــلــيـة االمــنـيــة تـهــدف حـسب
ــعــلــومــات أألمــنـيــة أألســتــخــبــاريـة ا
الحــقـة اخلـاليـا أألرهــابـيـة الــدقـيــقـة 
ومـنـعهـما من أيـجـاد مالذات أمنـة لهم
ناطق). واضـاف العطية ان فـي هذه ا
(مــفــارز ودوريــات مـن اقــســام شــرطـة
ــنــصــوريـة اخلــالص وبــنـي ســعــد وا
والـسالم والـعـظـيـم ومفـارز مـن شـعـبة
مــكـافــحــة االجـرام  تــمـكــنت من الــقـاء
الـقـبض عـلى 11 مـطـلـوب و اتـخاذ
كــافـة االجــراءات الــقـانــونـيــة بـحــقـهم

لعرضهم على القضاء). 
عـلى صـعـيـد اخر اعـلـنت دائـرة صـحة
ديــــالـــيــــعن قـــيــــام   قـــسـم تـــفــــتـــيش
ــؤسـســات الـصــحـيــة  اغـلق مــذخـر ا
ستلـزمات الطبـية خملالفته لألدويـة وا
الـــضــوابط  فــيـــمــا اكــدت اســـتــمــرار

احلـمالت التفتيشـية من اجل محاسبة
ــقــصـرين. وقــال مــديـر اعالم صــحـة ا
ديـالى فـارس الـعزاوي لـ  (الـزمان) ان
(فــريـقـا من قـسم الـتــفـتـيش  - شـعـبـة
ــؤســسـات الــصــحــيـة اخلــاصــة قـام ا
بـجـولة تـفتـيـشيـة صبـاحـية في قـضاء
ـتابـعة الـصيـدليـات وعمـلها) بـعقـوبة 
الفـــتــا الـى ان (اغالق مــذخـــر لألدويــة
ـدة اسـبـوع ـسـتـلـزمـات الـطبـيـة  وا
خملــالــفــته الــتــعــلــيــمــات والــضــوابط
الــصـحـيــة). واكـد مـديــر اعالم  صـحـة
ديـالى (استمـرار احلمالت الـتفتـيشية
ـــســـائـــيـــة من اجل الـــصـــبـــاحـــيــة وا
ـقـصــرين وضـمـان اتـخـاذ مــحـاسـبـة ا
كـافـة االجـراءات القـانـونيـة  في مـجال
ـؤسـســات الـصـحــيـة اخلـاصـة عــمل ا

واحلكومية).

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6246 Monday 14/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6246  االثن 7 من جمادى االولى  1440 هـ 14 من كانون الثاني (يناير) 2019م

على الدايني

“U¹—…∫ وزير العمل خالل زيارته مجلس القضاء االعلى

غالب العطية

ـواطـن يـضـمن تـسـهل اجناز مـعـامالت ا
واالســراع في اجنــاز االجــراءات اخلــاصـة
بـشـمـولهم بـخـدمـات الوزارة. كـمـا دعا الى
ضـرورة الـعـمل عـلى تـعـديل بـعـض فـقرات
ذكـور آنـفا قـانـون احلـمايـة االجـتمـاعـيـة ا
يداني وتـقليص فـقرات استـمارة البـحث ا
من اجـل التوسع في شمول الفـقراء مبينا
ــقــبـلــة في ــدة ا ان الــوزارة جــادة خالل ا
مـوضـوع حسم االمـور الفـنـية وحل جـميع
ـعوقـات وتبـسيط االجـراءات التي ترافق ا
عـملـية الـبحث االجـتمـاعي لألسر والـفئات
ـسـتــحـقـة لإلعــانـة فـضال عن ــشـمـولــة ا ا
ــوضــوعـة مــعــايــيــر اســتــمــارة الــبــحث ا
بــالـتــنـســيق مع وزارة الــتـخــطـيط مــؤكـدا
االلــتـــزام الــقــانــوني واإلنـــســاني من قــبل
الـــوزارة جتــاه الـــفــئـــات الــضـــعــيـــفــة من

اجملتمع).  
وشــدد الـوزيــر عـلى (اهـمــيـة الــتـعـاون مع
احلـكـومات احملـلـية وإبـعـاد ملف احلـمـاية
االجــتـمـاعـيـة عن ايــة جـهـة والـعـمل بـروح

الفريق الواحد).
ومـدد مجلس الـقضاء االعلى عـمل القضاة

اتراك بالزي التقليدي
طرابيش احتفالية بالسنة اجلديدة


