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وما الورقـية بـل النـقود االلـكتـرونيـة
على السائح اال شراء كارت من االت
ومن ــتـرو ـوجــودة في مـحــطـات ا ا
الــضــروري ان يــكــون لــديك خط نت
ألدخال بـرنـامج يـرشـدك الى االماكن
التـي ترغب في الـذهـاب اليـهـا نحن
ــتـرو ثم الـتـرام ومن الـيــوم ركـبـنـا ا
بعدها الـباص متوجهـ الى منطقة
(بشـكـتاش) والـتي تقـع على مـضيق
هدفنا الوصول الى (القرية البسفور
الـوسطى) وبـالـلغـة الـتركـيـة (اورطا
كان يطل على مضيق كوي)  وهذا ا
الـــبــســفــور ويــكـــون تــقــريــبــا حتت
ــعـلق (الــبـســفـور) والـذي اجلــسـر ا
يطلق عـليه الـيوم (جسـر شهداء 15
تموز) وهنـاك يقع على ضفـة البحر
ة بـهـشة والـتي امتـد فيـها قصـر دو
ـعـمـاري بـأجتـاه مـنـطـقـة الـنـسـيـج ا

الــبــســفـور لــبــنـاء جــامع اجملــيــديـة
الـكـبـيـر واطــلق عـلـيه جـامع (اورطـا
كوي) وامر لسـلطان عبـد اجمليد عام
سجد ونفذ  1853م الى بناء هذا ا
عماري (نـيكوغوس البناء من قـبل ا
بــالــيـان) وقــد تــعـرض اجلــامع الى
العديـد من احلوادث ففي عام 1894
دمــرت اجـزاء مــنه بــســبب الـزالزال
وفـي ســـــنـــــة  1984تـــــعــــــرض الى
احلريق .كما انه كان مـهدد ان يتأثر

ياه! بنى بسبب ا ا
ـقـاهي التي في مـنطـقة الـعـديد من ا
ال بــد ان تـــنـــجـــذي الــيـــهـــا لـــشــرب
الـسحـلب الـذي له مـفعـول قـوي ضد

نزلة البرد!
 التقاط العديـد من الصور بالقرب
من اجلــامع وكـذلك لــلـمــنـطــقـة الـتي
تـــكــون االكـــثــر ازدحـــامــا فـي فــصل
الـــصــيف ألنــهــا جتـــمع بــ جــمــال
الـطبـيـعة الـبـحريـة وعـظمـة الـتاريخ
واالحــــســـاس الـــفـــني اجلــــمـــيل في

عمار! ا
ــشــاهـدة ــدة اســبـوع لـم نـحــظى 
ــطــر هــمـا الــشــمس وكــان الــبـرد وا
عـــنـــاويـن نــقـــاش وحـــديـث الـــنــاس
وتأثـيـرهمـا واضح عـلى الـناس هـنا
ـشي البس الـثـقـيـلـة وا في ارتـداء ا
وشــراب (الـســحـلب) اصــبح هـرولــة
ـــشـــروب االكـــثــر لـــلـــتــدفـــئـــة هـــو ا
نغادر اسـطنبـول وتوقعات عن طلبـا
االنــواء تـشــيـر الى ســقـوط الــثـلـوج

غدا!
W¹uOÝô« ‰u³MDÝ«

مـعـظم الـسـيـاح وخـاصـة الـكـروبـات
الـسيـاحـية الـعـراقـية تـركـز نشـاطـها
وبــرامـــجــهــا عـــلى اجلــانب االوربي
ألسـطــنـبـول وعـلـى الـرغم من وجـود
ـــراكــز الــتـــاريــخــيــة الــكــثـــيــر من ا
ــة والـــتـــراثـــيـــة واالســـواق الـــقـــد
والــقـــصـــور الــعـــثـــمــانـــيـــة واالثــار
الـبـيـزنــطـيـة في اجلـانب االوربي اال

ثل ان اجلانب االسيـوي الذي كان 
لــــوحـــده اســــطــــنــــبـــول قــــبل فــــتح
القسطنـطينية من قـبل محمد الفاحت
ـدن الــسـيــاحـيـة يــجـعل مــنـهــا من ا
ايــضـــا!وادخــلت بــعـض الــكــروبــات
الـسـيـاحيـة مـنـاطق تـمـثل الـسـيـاحة
الــطـبــيــعـيــة في اجلــانب االسـيــويـة
لــكــنـهــا ال تــمـثل نــســبـة كــبــيـرة من

االهتمام.
‰u{U½ô« WFK

نحن اليوم قصدنا اجلانب االسيوي
وقـررنا ان نـقـضي الـيـوم االخـير في
انـطـلـقت بـنـا (الـعـبـارة هـذا اجلـانب
)واالجــرة لــلــعــبــور من االوربي الى
ـبلغ  3ليـرة فقط اقل من االسيـوي 
دوالر واحد! تستـطيع ان تصعد الى
ـــكـــشـــوف من الــطـــابـق الـــعـــلــوي ا
الــعــبـارة وتــلــتـقـط الـصــور وخــلـفك
اجلــانب االسـيــوي وامــامك اجلـانب
ـكن! كـان بـودنا االوربي والـعـكس 
رؤيــة االثــار فـي اجلــانب االســيــوي
خاصة (قالع االنـاضول) ولـكن يبدو
ان عدم االهتمام ينسحب ايضا على
اجلــانب الـتــركي مــررنـا عــلى قـلــعـة

االنـاضــول وهـو مــبـنى عــسـكـري 
بــــنــــاوءه عــــلى ســــواحـل مــــضــــيق
الــبــوســـفــور من قــبل االتــراك وامــر
ببـنائـها الـسلـطان بـيزيـد االول سنة
 1395في ملتقى وادي جوكصو
ــضـيق لــتـكــون اقـرب نــقـطــة لـ وا
ـضــيق االوربي واالســيـوي طــرفي ا
!وعـبـثـا حـاولــنـا الـعـثـور عـلى بـاقي
الـقالع حــتى رجـعـنــا خـائـبـ ألن ال
احــــد يــــعـــرف اصـال اين تــــقع هـــذه

احلصون!
œ«bGÐ Ÿ—Uý

قــصـدنــا اجــمل واهم واطــول شـارع
في اسـطـنــبـول وهـو (شـارع بـغـداد)
وهذا الشارع ال يقل جماال عن شارع
االسـتـقالل في مـنـطـقـة الـتقـسـيم في
تشـيـر الـوثائق الى اجلانـب االوربي
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بغداد

كـبيـرا بالـدرمـا التـلـفزيـونـية واقـامة
ـــواالت والـــســــيـــاحـــة كــــلـــهـــا من ا
اجملـاالت الـثـقــافـيـة الـتي يـكـون لـهـا
حتس ان تــأثــيــر عــلى الــرأي الـعــام
ــفـــتــوح تـــركـــيــا تـــعـــمل في االفـق ا
بـاالسـتـعـانـة بـالـتـاريخ واجلـغـرافـيا
والثقافة لتجذب السياح من كل دول
وخاصـة من الـدول الـعـربـية الـعـالم 
وعــــــلى االخـص من الــــــكــــــروبــــــات

السياحية في العراق.
Íu  UÞ—Ë«

نــحن الـيــوم في ظل تــزايـد االمــطـار
الغزيـرة وانخفـاض درجات احلرارة
حتت الصفر قررنا استخدام وسائل
ـترو والترام وهي ا النقل اجلمـاعية
وتــتــصف هــذه الــوســائل والــبــاص
بــســرعــة الــوصــول وكــذلك بــرخص
لكنها ال تستخدم النقود اجور النقل

—UDF « ÍbLŠ ≠ ‰u³MDÝ«

استخدمت الدول الرأسـمالية مفهوم
الـقــوة الـنـاعـمــة في احلـرب الـبـاردة
ضـد الشـيـوعيـة والـدول االشتـراكـية
ويبدو انها جنحت في ذلك واول ما
دعـا الى تبـني الـقـوة النـاعـمة جـنـبا
الـى جــنب مـع الــقـــوة الــعـــســكـــريــة
واالقــتــصــاديــة هــو (جــوزيف نــاي)
ونـصح االنــظـمـة الى االبــتـعـاد عـلى
الـتــهـديــد او االبـتـزاز والــلـجـوء الى
(االقناع) وحينما انـهارت الشيوعية
فـي االحتـــاد الـــســـوفـــيـــتي والـــدول
( االشـــتــــراكــــيـــة حــــاولت (الــــصـــ
احملـافـظة عـلى نـظـامـها بـاالسـتـفادة
من مفهوم القوة الناعمة! ونحن بعد
2003 تلمسنا مفعول القوة الناعمة
الــتي تــتـمــسك فـيــهـا تــركـيــا لـنــشـر
نــفـوذهــا االقـلــيـمي فــكـان االهــتـمـام
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غـمـرت مـيـاه األمــطـار الـتي سـقـطت عـلى
بغـداد واحملـافظـات أمس شـوارع محالت
ركبات في العاصمة وقطعت السابلة وا
فــيـمــا يـنـتــظـر االهــالي وصـول مــركـبـات
ـــيـــاه أو مـــعـــاجلـــة االمـــانـــة لـــســـحـب ا

شروع لالطالع وذكر ان وفداً منها (زار ا
على التشـغيل التجـريبي للمـحطة ولكون
ــشـروع قــد أجنـز بــشـكل تــام سـيــشـهـد ا
ـــقـــبل افــــتـــتـــاحه وادخـــاله األســـبـــوع ا

باخلدمة الفعلية).
ــشـروع ووصف  الــبــيــان (اكــمــال هــذا ا

ـستـقـبلي حتـسـباً لـزيـادة عدد الـسـكان ا
نطقة). في ا

وأكــد الــبـيــان (نــســعى الى اجنــاز بـاقي
ـتـوقـفـة وان احملـافـظـة اعـدت ـشـاريع ا ا
ـؤمل ـسـتـقـبــلـيـة وا خـطـط لـلـمـشـاريـع ا
تـــنــفــيـــذهــا خالل هــذا الـــعــام وفي عــدة
مـجاالت سـيـمـا مشـاريع الـبـنى الـتحـتـية
مـن مــحــطــات وشــبــكــات مــجــاري ومــاء
وكــذلك مـشـاريـع الـبـنى الــفـوقــيـة والـتي
درسـية ومـشاريع تشـمل قطـاع األبـنيـة ا

االكساء والقطاع الصحي وغيرها).
وأعـلـنت امــانـة بـغـداد ان كـمـيـة االمـطـار
التي هـطلـت على الـعاصـمة بـغداد بـلغت
اكثـر من 40 مـلم بـحسـب تقـريـر الـهـيـئة
العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزالي.
وذكــر بـيــان امس اســتـنــفــرت مالكـاتــهـا
اآللـيــة والـبـشـريـة لـلـســيـطـرة عـلى مـيـاه
االمطار التي هطلت على العاصمة بغداد
تابـعة ميدانـية للمالك ومنذ ليـلة امس 

تقدم فيها).  ا
 وأضــافت (انــهــا زجت جــمـيع آلــيــاتــهـا
التخصصية ومالكاتـها البشرية بجانبي
الـعاصـمـة الـكـرخ والرصـافـة مع تـشـغيل
محـطـاتهـا احلاكـمة والـفـرعيـة ومحـطات
الـطوار بـطاقـاتـها الـقـصوى لـلـسيـطرة
على مـيـاه االمطـار التي هـطـلت ليـلة اول

أمس). 
وبينت انـها سيـرت آلياتهـا التخـصصية
ــنـــاطق غــيـــر اخملــدومـــة واالفــراز الـى ا
ــيـاه احلــديث ونـصب ديــزالت لــسـحب ا
ـيـاه ــتـجــمـعــة فـيــهـا وايــضـا سـحـب ا ا
ـنـخـفـضـات في ـتـجـمـعــة في عـدد من ا ا

الشوارع).
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بغداد

ـسـؤولـ بلـغـة مـعاتـبـة : (ان اغـلب كتـابـاتك تـسلط  قـال لي احـد األصـدقاء ا
الضـوء على السـلبيات وال تـذكر إيجـابيات الـعهد اجلـديد .. فانت تدري او ال
وت الصامت الذي هـو عبارة عن عمليات تدري تـسهم في ما يسمى بعلـمية ا
تقـن االخبـار واالحداث الـسيئـة وحصـرها وفـلترتـها من أي جـميل وطـرحها
ـوت من الكمـد الن األفق عتمة سـامع الشعب الذي سـيفقـد االمل وبالتالي 
وال شيء فيه جـديد) .  كـنت في احد مـقاهي بـغداد اجلـميـلة الـتي لم يدخـلها
عـفن لـصـوص الـسـيـاسـة بـعـد ولـم تـلـطـخـهـا مـسـدسـات الـعـصـابـات  –اذ ال
ـيـزات وال مـغـا فـيـهـا - وقـد اشـتـد احلـديث واشـتـعل اواره فـيـمـا يـخص

األشياء السلبية التي سببها لصوص السياسة واذرعهم العابثة .  
كل حتدث عـن مجال وملف حياتي لم يبـق شيء اال وذكروا تدنيس فيه بنسب
ما  وقـد علق احـد كبـار السن قائال : (يـا اخوان سـلطـوا الضـوء على بعض
ا بـقي من ـوذجـيـات تسـتـحق الـذكـر ولـوالهـا  ـضـيـئة  فـهـنـاك ا اجلـوانب ا
العـراق شيء . فخـففـوا اقالمكم ومـواجعـكم عن النـاس .  وحيـنمـا سالوه ان
وذجـاً حـسـنًا قـال : (بـرغم الـسمـعـة الـسيـئـة الـتي حاطـت بالـعـيادات يـذكـر 
ـستـشـفـيـات في العـهـد اجلـديـد  اال ان االخبـار تـذكـر ان بعض اخلـاصـة وا
وقد قـيل ان احدهم في قضاء األطبـاء يعاجلون الـناس بأسعـار شبه مجـانية 
بـلـد يعـالج الـناس بـسعـر (اقل من دوالر) لـلمـريض بـعيـادته اخلـاصة تـطـبيـقا
ـرضى اال اجـر يـعادل اقل ـرحومـة امه اذ قـالت له :- التـأخذ من ا لوصـيـة ا

عملة في البلد) .
ـاشي  شاهـدت صـديقـاً لي يقـبل احدهم  فيـما كـنت اتـغدى (الـفالفل) على ا
البس بـسيطـة وحال بـدا ابسـط  فقال وقف بجـانبي ويـتغـدى فالفل أيضـا 
واطن الشـريف مسؤول نزيه في بـلد قل فيه اإلحساس صديـقي : ( ان هذا ا
ـاء بـغـداد يـركض ويـلـهث ـسـؤولـيـة  مـهـنـدس بـدرجـة مـديـر مـتـخـصص  بـا
ـتلك سـيـارة وال بيت ويـعيش سـاء  ال  ويعـالج ويـتابع من الـصبـاح حـتى  ا

على راتبه حصرا).
وقد جـئت اكراما له الدفع اجرة غداه التي هي بسيطة ال تكلف مع الشاي اال
ـواطن (دوالر واحد) لـكن رمزيتـها ضروريـة لشخص يـستحق الـتكر من ا

شغولون بنهب الوطن . سؤولون ا بعد ان نساه ا
فــيـمـا يــشـبه الـنــكـتـة حتــدث لـنـا احــدهم عن مـديــر عـام في وزارة الـصــنـاعـة
تـلك بيتاً او قـطعة ارض وما زال عـادن تمت احالته عـلى التقـاعد وهو ال  وا
يسـكن بيتاً مـستاجراً  كـما ان مديرة الحـد فروع الضريـبة في بغداد  –وما
ادراك مـا الضـريبة  – شهـد لهـا بالكـفاءة والـنزاهة  تـقدمت بـطلب لـلنقل من
مـوقـعـهـا األعـلى الى ادنى النـهـا شـاهـدت الـبـعض بـعـنـاوين مـقـدسـة وأخـرى
وطـنـيـة وأخرى حـزبـيـة اوعـشـائـريـة يـزورون ويفـسـدون ويـسـرقـون وال تـمـتلك

الــقـدرة عــلى فــضـحــهم ..  فـولـت هـاربــة الى مـوقــــــع
ادنى مع دمع مـــنـــهـــمــر وضــــــــيم مـــكـــظــوم ... واال
فــرصــاصـة عــلى دراجـــــــــة وقــاتل مــجــــــــهـول بل
محـمي تكـــــــفي النـهاء القـضية واجملـلس التحـقيقي

معا .
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 650شهادة حياة وتدقيق اضافة
الى جرد معامالت  529 متقاعداً من
ـصـريــة والـسـودانـيـة اجلـنــسـيـات ا
والـسوريـة عـبـر احلاسـبـة و االجـابة
عـلى اسـتــفـسـارات بـشـأن احـتـسـاب
راتب وتــأيــيـد دراســة وقــطع حــصـة
ورد احـــــــتـــــــســـــــاب ودفـع رواتب او
صرفـهـا ووكالـة وصـاية عـلى االبـناء

القاصرين). 
عــلى صــعـيــد مــتـصل بــحث الــوزيـر
بـــاسـم عـــبــــد الــــزمـــان مـع ســـفــــيـــر
بـنـغالديش لـدى بغـداد ابـو مـكـصود
شـكالت الـتي تواجه محـمـد فرهـاد ا
واعلن العمـالة الـبنغـالية في الـعراق
عبد الـزمان خالل الـلقاء عن (تـشكيل
ــشــكالت ــتـــابــعــة جــمـــيع ا جلــنــة 
تعلـقة بالعمـالة االجنبيـة بالتنسق ا
عنية وزارتي الداخلية مع اجلهات ا

واخلارجية).
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واضـاف ان (هنـاك اعـدادا كـبـيرة من
العمالة االجنـبية غير مسـيطر عليها
ومعظمها دخلت بطرق غير الشرعية
مؤكـدا ان (الـوزارة بدأت الى البـالد)
وضـوع وتـدقيق بـالعـمل عـلى هـذا ا
ـوجـودة بـغـيـة الـسـيـطـرة الـعـمـالـة ا
عــلـــيـــهـــا).وتـــابع عـــبـــد الـــزمــان ان
(الــوزارة جلــأت الى تــشــكــيل جلــنـة
مــخـتـصــة لـتــدقـيق جـمــيع الـعــمـالـة
ــوجـودة بــدال من ايـقــاف دخـولــهـا ا
للـحيـلـولة دون تـأثيـر هذا االمـر على
بـــعـض الـــشــــركـــات الــــعـــامــــلـــة في

االنسدادات.
وكشـفت محـافـظة بـغداد عن قـرب افتـتاح
مــــــشـــــروع مــــــجـــــاري جــــــســـــر ديــــــالى
االســتـراتـيــجي والـذي اجنــز الـعــمل فـيه
ـقـبل بـشـكـل كـامل وسـيـشـهــد األسـبـوع ا

افتتاحه وادخاله في اخلدمة الفعلية.

ان اسم الـشـارع تاريـخـيـا يـعود الى
حـيـنـمـا اسـتـولى الـعـهـد الـعــثـمـاني
الـسلـطـان (مراد الـرابع) عـلى بـغداد
في الـقـرن الــسـابع عـشـر وكـان هـذا
الشارع يسـتخدم للـتجارة وألغراض
الـعـسـكـريــة لـذلك اطـلـقت عـلـيه هـذه
الـتسـمـية تـزامـنا مع احـتالل الـدولة

العثمانية لبغداد!
الشارع واسع جـدا بارصفـة عريضة
ـــــر واحـــــد عـــــلى اجلـــــانـــــبـــــ و
تــنــتــشــر فــيه احملالت لــلــســيــارات 
ـية ـاركات الـعا االنيـقة الـتي تـبيع ا
ــقـــاهي اجلــمـــيــلــة وكـــذلك هــنـــاك ا
ـزدحمة شـاهدنا محالت طاعم ا وا
كان ويعـد ا لبـيع فسـات االعـراس 
ـــنـــاسب ألجـــراء االحـــتـــفـــاالت في ا
االعيـاد الـسنـوية وعـيـد راس السـنة
حــيـث مــا زالت مــظــاهــر االحــتــفــال
براس الـسنـة موجـودة وقد الـتقـطنا
العديد من الصور الـتذكارية. كما ان
ـــكـــان االمـــثل شـــارع بـــغـــداد هـــو ا
حلضور مبـاريات كرة الـقدم للدوري
ـيـة ـسـابـقـات الـعـا الـتـركي وكـذلك ا

والدوري االوربي.
ديـنـة بـغداد شـارع بغـداد يـذكـرنـا 
ـكن ان تمكث و ايام الزمن اجلـميل
في شـارع بـغـداد من الـصـبـاح حـتى
ــر الــوقت ســـريــعــا اخـــر الــلــيـل و
بــــاالطالع عــــلى واجــــهـــات احملالت
الــرائـعــة لـلــمالبس واالكـســسـوارت
واالجــــهـــزة ومــــحالت احلــــلـــويـــات
والكرزات مـتنـقال ب مقـهى ومطعم
وكافـيه من دون الـشعـور بالـتعب او
مــلل.انــتـهـت الـرحــلــة وكـأنــهــا حـلم
سرعان ما يـنتهي لـنعود الى الواقع
ـــكن مــقـــارنــة مع االسـف الــذي ال 
ومــرة اخــرى االحالم بـــالــكــوابـــيس
نترك اسطنبول ونحن نتأمل العودة
اليها لتكملة باقي االماكن السياحية
الــتي لم يـســمح لـنــا الـوقـت والـبـرد

طر في الذهاب اليها! وا
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اصــدرت دائـرة الــتـقــاعـد والــضـمـان
االجتـمـاعي للـعـمال في وزارة الـعمل
والشـؤون االجـتمـاعـية اكـثر من الف
و 500 هــويــة تــقـــاعــديــة لـــلــعــمــال
ــنــصـرم ــضــمـونــ خالل الــعـام ا ا
.وقـال بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الدائـرة منحت الف و 486
ن بــلــغـوا ــعــامالت عــمــال  قــيــدا 
السن القـانونية لـلتقـاعد خالل العام
ـــاضي واحـــالــــتـــهـــا الـى قـــســـمي ا
الــتــقــاعــد والــتــعــويــضــات وشـؤون
ـــضـــمــــونـــ الكــــمـــال االجـــراءات ا
الـقـانونـيـة حـيث  اصـدار اكـثر من
الف و500 هـوية تـقـاعـديـة وحتديث
10 االف و  564استمارة متغيرات
خاصة بنـقل الراتب التـقاعدي فضال
عـن ادخـــال وكـــالــــة او وصـــايـــة  او
تـغيـيـر درجـة الـعجـز او رمـز الـشرط
واضــاف ان ( قـسـم صـرف لــلــطالب)
الرواتب التقاعديـة تولى مهام احالة
ـضمـون الـذين لم يكـملوا العـمال ا
السن الـقانـونية الى الـلجـان الطـبية
االبـتـدائـيــة واالسـتـئـنـافـيـة لـتـحـديـد
نـسـبـة الـعـجـز لـديهـم وكـذلك تـسلـيم
الــــــرواتـب اخلــــــاصــــــة بــــــبــــــغـــــداد
واحملـافــظـات الى مـصــرف الـرافـدين
سـترجـعة واستالم ايـضا الـرواتب ا
لــلــعـــمــال الــذيـن لم يــســتــــــــــلــمــوا
رواتــبــهـــــــــم والــتي بــلغ عــددهــا 3

االف و 336راتباً).
الفــتــا الى انه ( تــأشــيــر 4 االف و

الـعـراق).مـشــيـرا الى ان (مــخـرجـات
اللـجنـة ستـعمم عـلى جمـيع اجلهات
ـا فيـهـا السـفارة). وعـقدت عـنـية  ا
هــــيــــئـــة ذوي االعــــاقــــة في الـــوزارة
ــنـاقــشـة تــشـريع قــانـون اجــتـمــاعـا 
حماية الطفولة وفق بنود االتفاقيات

الدولية . 
وقـال الـبـيــان ان (مـديـر عـام الـدائـرة
ــالــيــة والــقــانــونـيــة في االداريــة وا
الــهـــيــئــة عــادل حــاشــوش الــركــابي
ترأس اجتماعا لـلجنة اعداد وتعديل
ا يـتالءم مع بنود وفقرات القانون 
االتـــفــاقــيــات الــدولـــيــة ويــســهم في
ــهــمــة من مــصــلــحــة هــذه الــفـــئــة ا
اجملـــتــمع).مـــؤكــداً (ضـــرورة إكــمــال
مــســودة الــقــانــون وتــكــيــيــفــهــا مع
ـعـايـيـر الـدولـيـة بـهـذا اخلـصـوص ا
ومراجعـة القـوان العـراقية الـنافذة
التي تدعم حـقوق الطـفل التي تسهم
في تعديـلها ومنـها التـعليم االلزامي
اجملاني والرعاية الصحية وغيرها).
واتــــفق اجملـــتـــمـــعــــون عـــلى (وضع
جدولة زمنـية لعمل الـلجنة من خالل
الترتـيب لعقد مـجموعـة من اللقاءات
واالجــــتـــمـــاعــــات مع اجلـــهـــات ذات
الــعالقـة ومـنــهـا مــنـظـمــات اجملـتـمع
ـدني الــتي تـعـنى بــشـؤون حـمـايـة ا
الــــطـــفـل والـــتــــركــــيــــز عـــلـى إعـــداد
ــراجـــعـــات الـــقـــانـــونـــيــة الـالزمــة ا
بــالـتــنــسـيق مـع اخلـبــراء الـدولــيـ
بــالـــتـــنـــســـيق مـع مــجـــلـس شــورى

الدولة). 
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-1-
ـســيـرة احلـيـاتـيـة ال يـكفّ عن ـفـاجـاءات عـبـر ا اخلط الـبـيـاني لـلـصــدمـات وا

التذبذب ارتفاعا وهبوطا .
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انّ حـيــاتـنــا حتـفل بــألـوان شــتى من الـفــرح واحلـزن  والــرضـا والــغـضب 
والشدة والل  والوفاء واجلفاء  والصدق والكذب واالستقامة واالنحراف 

والتحجر والتميع ...
-3-

وال شك أنَّ لكل واحدٍ منّا نظرتَه اخلاصة الى االشخاص واألشياء 
ومن هنـا جتد مَنْ يتـعلق (بزيـدٍ) تَعلق األبّ بـابنه في ح يـنفر مـنه آخر كما

ينفر من الذئب الضاري ...
فاالنظار متفاوتة  واآلراء تصل الى حد التباين ...

-4-
وقلّ من يُلـغي فـهمه ومـعرفـته اخلاصـة نـزوالً عنـد رأي االخرين وال نـستـثني

من ذلك االّ الصفوة من الناس  وقليل ما هم ...
-5-

والسؤال اآلن :
متى تكون الصدمة موجعة ?

واجلواب :
انـهــا تـكــون مـوجــعـة عـنــدمـا نــكـتــشف اخلـلل في الــصـورة الــتي رسـمــنـاهـا

ومغايرتها الكبيرة للحقيقة .
انّ هول الصـدمة كـبيـر حيـنمـا نكتـشف أنَّ الذي كـنا نُـعدّه رمـزاً للـموضـوعية
ارس من األعـمال مـا ال يرتـضيه مـنصف  وانه يـتلذذ والوطـنيـة والنزاهـة  
ـال احلرام وبايثار أقـربائه وأنصاره على سـائر اآلخرين  ال بل ال يحسب با
ن يــلـوذ به من خــاصـته  بــعـيــداً عن هـمــوم الـشـعب احلـســاب االّ لـذاتِــــه و

والوطن ...
-6-

والشعراء ح يُصدمون ال يلتزمون الصمت 
الئكـة) ال من جنس اسمع مـا قاله أحـدهم في مَنْ كـان يعتـبرهم من جـنس (ا

البشر 
قد كنتُ أسمعُ عنكم أنّكمُ مأل 

ِ يام الئكةِ الغُرّ ا مِنْ ا
حتى اذا جئتُكم ألفيتُ طائفةً
أدهى وأخبثَ مِنْ كلّ الشياط
الئكة من الشياط ? أين ا

وأين الصاحلون من الفاسق ?
انّ حجم الصدمة هنا لكبير 

وحـ يُـطـلق الـشـاعـر وصـفَ الـشـيـاطـ عـلى قـوم  فـانـه يـريـد الـتـعـبـيـر عن
بلوغهم الدرك األسفل من السقوط األخالقي ...

انه ال يُقرّ لهم بصفة االنسانية على االطالق 
ومعنى ذلك :

انه يبرء منهم كما يبرء من الشياط ...
وقال اخلثعمي في هجاء قوم آخرين :

كرمات  خنازيرُ ناموا عَنْ ا
فنّبَههُم قَدَر لمْ يَنَمْ

فيا قُبْحَهُم عندما خُوّلوا
ويا حُسنهم في زوال النِعَمْ

ــغـضـوب عـلــيـهم فـيــجـعـلـهـم من (اخلـنـازيـر) وهـنــا يُـبـدّل الـشــاعـر جــــنس ا
واخلنازير –كما هو معلوم- أقذر احليوانات ..!!
ويقول ثالث في هجاء بعض الرؤساء والوجهاء :

لُعِنتُمْ جميعا من وجوهٍ لبلدةٍ 
تكّنفهم جهل ولؤم فأفرطا 

وانّ زمانا أنتمُ رؤساؤُهُ 
حرّي بانْ يُخرى عليه ويضرطا

ا كان يقال : وقد
الى موضع األسرار قلتُ لها قفي  

ركزة على قومٍ اتسموا بسمت : لقد صبّ الشاعر لعناتِه ا
أوالهما اجلهل 
وثانيهما اللؤم 

وسلح عليهم ...
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انّ ما يـطلقه الناس اليـوم من أوصاف وسمات ولعنـات على سياسيْ الصدفة
في العـراق اجلديد ال يقل عما قاله مَنْ سبقـهم من الناقم على أمثالهم انْ

لم يزد عليه ..!!
-8-

انّ الــصَـْدمـةَ لـم تـاتِ من فـراغ بـل جـاءت من مـنــظـومـة
ـالي واالداري واالخــــــالقي كـامــلـة من الــــــفـســاد ا
واالجـــتـــمــــاعي والــــســـيــــاسي فـــأخــــرجـــتـــــــــهم من

أطــــــوارهم ..!!

ـتــابــعـة فـي قـسم تــمــكـنـت شـعــبــة ا
ــواطـنـ بــهـيـئــة احلـمـايـة شـؤون ا
االجـتــمـاعـيـة مـن اجنـــــــاز نـحــــــــو
الف و 250 اسـتـفـسـارا وشـكـــــــوى

للمواطن . 
واطن في وذكر مدير قسم شؤون ا
الـهـيـئــة يـاسـ شـريف عـبـد الـله ان
ـواطـنـ من (الـشــعـبـة اســتـقـبـلـت ا
بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات عـــدا اقـــلـــيم
كــردسـتــان واسـتــجــابت لـشــكـاواهم

ـفــوضـيـة الــعـلـيـا ـثــلـو ا وحــضـر 
حلــــقـــوق اإلنـــســـان وقـــسم حـــقـــوق
اإلنـسـان في وزارة الـتـربـيـة ورئـيس
ــركـزيــة ومـديـر جــنـايــات االحـداث ا
قـــسم الــــتـــشـــريـــعــــات في الـــدائـــرة
الـقـانـونـيـة الـتـابـعـة لألمـانـة الـعـامة
ــديـر الــتـنــفـيـذي جملــلس الـوزراء وا
جلـمـعــيـة األمل الـعــراقـيـة فـضال عن
مــديــر قــسم الــتــشــريــعــات والـقــسم
الــقــانـوني فـي الـهــيــئـة ذوي. فــيــمـا

واستفـساراتـهم الـــــــتي  توزعــــــت
ب 98حـالة طـالـبوا بـبـحث مـيداني
و93 حـالــة لـتــدقـيق الـبــيـانـات و39
حــالــة  تــدقــيق بــيــانـاتــهم  و370
حــالــة لم يــتم شــمـولــهم و84 حــالـة
بـانـتـظـــــــــار حتلـيل نـــــــــتـائج خط
واطن  تاشير الفقر و736 حالة 
شــــمــــــــــــولــــهـم ومــــئـــــــــــة حــــالــــة
سـتـفيـدين  اصدار بـطـاقات ذكـية

لهم). 

dſ‚∫ شوارع في بغداد اغرقتها مياه االمطار

في العبارة لالتاقال الى اجلانب االسيوي من اسطنبول شارع بغداد وسط اسطنبول

نظير: وزير العمل مع نظيره البنغالديش في بغداد


