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ــمــراتــهـا الــفــيــسـحــة وحتــيط بــهـا
ـائـيـة واالشجـار وتـتزع ـسـطـحات ا ا
ــطــاعـم بـالــهــواء الــطــلق ــقــاهي وا ا
ــقـاهي ــكن اخــذ اســتــراحــة في ا و
ـبكر وسـيفونا وزيـارة مركز الـتعليم ا
وسـوبــر مـاركت سـبـنس ومـخـبـز فـنج
صورين شـاهدنا مـجموعـة من ا بـيرو
واخملـرج الـهنـدي يـحضـرون لـتصـوير
مـشهـد غـنائي عـاطفي بـوجود الـبطـلة
مع مـجـمـوعـة من الـفـتـيـات اجلـميالت
والـبطل لتكون لنا معهم وقفة والتقاط

الصور التذكارية!
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نـوع آخـر من الـسـيـاحـة هي ان جتـلب
الى بــلـدك ثـقـافـات وازيــاء ومـنـتـجـات
وتــقــالـيــد وعـادات وفــنــون الـشــعـوب
االخـرى للتعرف عليها والتفاعل معها
 الــسـنــا نـسـافــر لـهــذا الـغـرض! دبي

ومــــنـــذ 1997 وضــــمن
فـعـالـيـات مـهـرجان دبي
لـــلـــتــســـوق وهي ســـنــة
ـيـة انــشـاء الـقـريــة الـعـا
ـنتج تـساهم فـي تقد ا
الــثـــقــافي واالجــتــمــاعي
ـــــــأكـــــــوالت االزيــــــــاء وا
والــــفــــنـــون حلــــوالي 65
دولــة تـشـتـرك سـنـويـا في
ـهـرجـان الـذي يضم هـذا ا
37 جناحا.
يتجلى انه كـرنفال متـنوع 
نـافسـة ب فـيه االبـداع وا
الـــدول لـــتـــقـــدم افــضـل مــا
ر بـاجلناح لـديهـا ونحـن 
الــتــركي الـكــبـيــر فــنـشــاهـد
نتجات التركية فضال عن الـكثير من ا

ــعـمــاريـة ورمــوزهـا ا
كـــــنت اتـــــوقع رؤيــــة
مـــــنــــتـــــجــــات ســــوق
الــصــفــافــيــر وانــغــام
دقــــاتـــهم الــــفـــنـــيـــة 
ولـــكـــنـــنـــا نـــتـــفـــاجــأ
بـــــوضـع في بـــــوابــــة
اجلـــنــاح الــذي اطــلق
عـــلــــيه (فن الـــعـــراق)
مـــجــسـم لــبـــرج ايــفل
الـفرنسي ! وفي داخل
احملـل ولـيس اجلـنـاح
هـــنــاك لــوحــات غــيــر
مــرتـبـة وسـجـاد! فـهل
هذا هو تاريخ العراق
وثــقـافــته ومـنــتـجـاته
الـــســيــاحـــيــة ورمــوز
حــضــارتـه الــعــريــقـة!
كــــــنـت افـــــضـل عـــــدم
وجـود جـنـاح لـلـعراق
افــــــضـل مـن وجـــــوده
بــــــهــــــذه الــــــصــــــورة
ـتـواضـعة اخملـجـلة ا
دخـــــلــــــنـــــا الى هـــــذا

اجلـناح لتـصويره واذا شـخص يشبه
رجــال االمن في الــزمن الــبــائـد يــقـول
ـنوع التـصوير) ! الى متى يـستمر )
تــشـــويه صــورة الــعــراق في احملــافل
كــان بـودنـا ان ــشـاركــات الـدولــيـة وا
يـكـون لـلسـفـارة الـعراقـيـة في االمارت
ولــوزارة الــثــقــافــة والــســيــاحـة دورا
ـاثل لـباقي لـيـكـون حـضـور الـعـراق 
ــطب فـقـد الــدول الـعـربــيـة.عـدا هـذا ا
ـتـعـة كــانت زيـارتـنـا  لـهـذه الــقـريـة 
جـدا تـكـونت لديـنـا فـكرة عن 65 دولـة
من خـالل مــعــروضــاتـــهــا وفــنــونــهــا
أكوالت والبخور واألزياء الشعبية وا
والــعـــطــور والــتــمــاثـــيل والــلــوحــات
ـهن احلرفية ارسة ا واالطـالع على 
كل شيء والــعـطـور وانــواع الـتـوابل
ســـتــــجـــده وتـــعــــايـــشه فـي الـــقـــريـــة

العصرية.
qO³Ž“ WI¹bŠ

ـنشـور االخيـر من رحلتي اكـتب هذا ا
الـى دبي وانا في بغـداد بعد وصـولنا
انـتــهت رحــلـتــنـا الـى مـديــنـة الــيــوم 
ــديــنـــة الــتي لم تـــكن اال قــريــة ا دبـي
لـلـصـيـد والـيـوم اصـبـحت فـي مـقـدمة

تطور. دن العصرية ا ا
في الــيـــــــــوم االخــيــر لــرحــلـــــــــتــنـا
كـــانت لـــنـــا زيــارة الـى مــنـــطـــــــــــقــة
اجلـــمـــيــرة وبــــــــــرج الـــعـــــــــرب مع
جــــــــــولـــة بـــالــقـــارب والـــتـــقــــــــــاط
الــصــور الــتــذكـاريــة والــتــجــول عـلى
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اكـملت هيئة احلمـاية االجتماعية في وزارة
الـعـمل والـشـؤون االجتـمـاعـيـة مسح 616 
الـف اســـرة مــــشــــمـــولــــة بــــراتب االعــــانـــة
االجـتـمـاعـية ضـمن حـمـلـة البـيـان الـسـنوي
ـسـتـمـرة. ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) عن ا
مــديــر عــام دائــرة احلــمــايــة االجــتــمــاعــيـة
مـحــسن طـعـمـة مـحـسـن تـأكـيـده ان (نـسـبـة
ـيـداني اخلـاص بـالـبـيـان الـسـنوي ـسح ا ا
سح ئـة  منـذ انطالق عـملـية ا بـلغت 75بـا
ـــيـــدانـي في شـــهـــر حـــزيـــران من الـــعـــام ا

اضي).   ا
وبـ طعمـة ان  (عدد االسر التي  بـحثها
بـــــــــلغ (616) الـف أســــــــرة فـي بــــــــغــــــــداد
واحملـافظات عدا اقـليم كردستـان  موضحا
ان الـــعــمل مــازال مـــســتــمـــرا حلــ إجنــاز
سـتفـيدة يـداني لكـامل العـوائل ا الـبحـث ا
مـن راتب اإلعانـة االجتـمـاعيـة). وأضاف ان
ــيــدانـي أظــهــرت وجـود ــسح ا (عــمــلــيــة ا
الـعـديـد من حـاالت الـوفـاة  والـتـجـاوز عـلى
راتب االعــانـة االجـتـمـاعـيـة مـشـيـرا الى ان
تــلك احلــاالت سـيــتم الــتــعـامل مــعــهـا وفق

القانون). 
Vð«Ë— `M

وجــدد مــديــر عــام دائــرة احلــمــايــة تــاكــيـد
(اسـتمـرارية مـنح راتب االعانة االجـتمـاعية
لالسـر الـتـي لم يـزرهـا البـاحـث االجتـمـاعي
ـــسح جتـــري وفق جــدول كـــون عـــمــلـــيـــة ا

زمني).
واصـدرت هـيئـة احلـمايـة االجـتمـاعـية اكـثر
من 115 الـف بطاقة ذكـية (كي كارد) لالسر
ـشمـولة بـراتب االعانـة االجتـماعـية ضمن ا
دفــعـــتي الــشــمــول اجلــديـــدتــ (الــثــالــثــة
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الساحل وتناول وجبة الغدا.
wÐœ “«ËdÐ

دخـلت حديقـة زعبيل اجملـال السياحي
عــبــر مـشــروع درواز دبي ســنـة 2018
والــتـي فــيه الــزائــر يـــطــلع عــلى ثالث

مراحل زمنية تمثل :-
ـة) وهـو مـعرض ـرحـلـة  (دبي الـقد ا
ـؤثـرات سـمـعـيـة وبـصـريـة وحـسـيـة
تـسـارع الذي تـلـخص قـصة الـتـطـور ا

شهدته مدينة دبي 
ـرحلـة الثانـية (دبي احلـاضر) وهو وا
صـعد الـسريع الذي يالءم الـصعـود با
ـديـنة دبي لـلـوصول الـتـطـور السـريع 
الـى جــســر مـن الــزجـــاج بــطــول 93 م
والواجهات الزجاجية جتعلك تطل من
عــلــو 150 م وكــأنك واقـف في الــهـواء
ويــســمح لـك بــرؤيــة كـا مــا هــو حتــته
ة في اجلانب وسـوف ترى دبي القـد
الــشـمــالي حــيث خـور دبي والــقـوارب
ـشـاهـدة اجلـانب كـمـا سـوف تـتـمـتع 
الـــشــمـــالي مـن دبي حــيـث نــاطـــحــات
الــسـحــاب عـلـى اجلـانب اجلــنـوبي ثم
ــرحـــلــة الــثـــالــثــة يـــتم الــنـــزول الى ا
ـسـتـقـبل"حـيث تـشـاهد "مـعـرض دبي ا
بــالـواقع االفـتـراضـي مـشـاهـد من دبي
ســنــة 2050 مـن خالل الــشـــــــــاشــات
الـتـفاعـليـة وتـقنـيـة الواقع االفـتراضي
ـديـنة الـتي تـعـرض تـصـورا مـتـطـورا 

دبي.
XN²½«
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واالحـتـيـاجات اخلـاصـة. واشار الى اهـمـية
تــشــكــيل جلــنــة مـشــتــركــة تــتـولـى تـرتــيب
راكز االجـراءات اخلاصة بـفك ارتباط تـلك ا
راكز لـربطـها بالـهيئـة) الفتا الى ان (تـلك ا
سـتكون بوابة التـعاون ب وزارتي الصحة

والعمل. 
واوضـح ان هـــيـــئـــة رعـــايـــة ذوي االعـــاقـــة
ــعـاقـ تــتـعــامل مع شــريـحـة كــبـيــرة من ا
وذوي االحــتـيــاجــات اخلـاصــة وتـوفــر لـهم
اخلــدمــات حـســبــمــا مـا اقــره الــقــانـون من
حـقـوق لهـذه الشـريحـة) مبـينـا ان (الوزارة
تــسـعى لــتـفـعــيل الـقــانـون واضــافـة بـعض
الـتـعـديالت في سـبـيل تـقـد خـدمـة فـضلى
وتـفعـيل احلقوق الـتي كفـلهـا القانـون لهذه

الشريحة).

شـكل بتوجيه بـالالزم. وتفقد فـريق العمل ا
من وزيـر العمل باسم عبد الزمان الوضع
ـعاشي واخلدمي الهالي بوب الشام وذلك ا

اثر مناشدة من االهالي. 
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عـن مـدير
قـسم اخلـدمـات االجـتـماعـيـة رئـيس الـفريق
اسـيل حـسن لـفتـة الـقول (انه وفـور تـلقـيـنا
تـوجيه الوزيـر القاضي بـزيارة منـطقة بوب
الــشــام الـــواقــعــة في اطــراف بــغــداد نــظم
الـفريق جولة تفـقدية للمـنطقة لالطالع على
ـقـدمـة لـهـا وجرت خالل نـوعـيـة اخلـدمات ا
اجلـولـة عدة لـقاءات مع اهـالي منـطقـة بوب

الشام لالستماع الى مطالبهم). 
ـنطـقة تـفتـقـر الى العـديد من واضـاف ان (ا
اخلـدمات االسـاسية مـثل الصـحة والتـبليط
والـبنى التحتية مشيرة الى ان الفريق اعد
تـــقــريــراً مــفـــصالً عن مــخـــرجــات اجلــولــة
الـتـفقـدية ورفـعه الى الوزيـر. يذكـر ان وزير
ناشدات االنسانية الـعمل يتابع شخصيـاً ا
كــافـــة الــتي تــرد الـى الــوزارة عــبــر مــواقع
الـتواصل االجتماعي والفضائيات وخطوط

الشكاوى اخلاصة بالوزارة).
ركـز الوطني للصحة وافـتتحت مدير عام  ا
ــهــنــيــة  ازهــار فــاضل مــاجـد والــسالمــة ا
الـــــدورة األســــاســـــيــــة األولـى في مـــــجــــال
رضية لـلباحث عن العمل من الـتحليالت ا
. وبـينت مـاجد ان (هـذه الدورات اخلـريـج
دة شـهـر الفتـة الى انـها نـظمت سـتـستـمـر 
لـغرض تطويـر قدرات الشبـاب من الباحث
عن الـعـمـل و خـاصـة اخلريـجـ إلكـسـابـهم
ـــهــارة لــلــمــنــافــســة في ســوق اخلــبــرة وا

العمل). 
ـركز واضـافت  إن (هـذه الـدورات يـقدمـهـا ا

بـشــــــكل مجـاني للـخــــــريجـ كــــــمـبادرة
فـي مـســاعـدتــهم في احلــصـول عــلى فـرص

عمل).
وبـحث عـبـد الـزمـان مع وزيـر الـصـحة عالء
الــدين الـعـلــوان نـقل مــراكـز تـأهــيل الـعـوق
الـتـابـعـة لـوزارة الـصـحـة الى هـيـئـة رعـايـة
ذوي االعــاقــة واالحــتـيــاجــات اخلــاصـة في
ا جاء في قانون وزارة الـعمل وذلك تنفيـذا 
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وقــال خالل زيـارة اجـراهــا لـوزارة الـصـحـة
ولـقائه العلوان ان (مراكز التأهيل والوقاية
ـنـتشـرة في عـمـوم الـعراق هي من الـعـوق ا
ضـمن مالك هيـئة رعايـة ذوي االعاقة اداريا
وفـــنــيــا وفق قـــانــون رعــايـــة ذوي االعــاقــة
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الرمادي
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هدي رئيس في أكثـر من مناسبة وأكثـر من تصريح أعلن السيـد عادل عبد ا
الـوزراء عـدم وجـود أيـة قواعـد عـسـكـريـة أمـريكـيـة أو أجـنـبـية عـلى األراضي
الـعـراقـية وآخـرهـا قـبل أيـام في اللـقـاء األسـبـوعي مع الـصحـفـيـ حـيث أكد
رئــيس الــوزراء ان الــوجــود األمـريــكي في الــعــراق عــبـارة عن مــســتــشـارين
عـسـكــريـ وضـبـاط ومـراتب ألغـراض تــدريب الـقـوات الـعـراقـيـة ,فـيـمـا ذكـر
الرئـيس األمريكي ترامب أثناء زيارته لـقاعدة ع األسد في الرمادي ان هذه
الـقاعـدة صرفـنا عـليـها أكـثر من مـليـار دوالر وفيـها مـدارج حديـثة لـلطـائرات
ومـنشآت عديدة كـما أعلن  ترامب يوم 23 شـباط (ان القوات األمـريكية التي
ستـنسحب من سوريا التي يزيد عددهـا عن ألف وخمس مئة ضابط وجندي
تلك قاعدة قوية هناك هي ع األسد) فما معنى ستـتوجه الى العراق حيث 
هذا الـكالم ? وهل هذه القوات مـستشارون ومـدربون أيضاً ? وأين سـتستقر
هـذه الـقـوات  الـتي يــزيـد عـددهـا عن ألـفي ضـابط وجـنـدي إذا لم تـكن هـنـاك
نـشآت مـتكامـلة كـما ذكر الـرئيس األمـريكي وحددهـا بع قاعدة عـسكـرية 
ــكن حـجـبـهـا يـا سـيـادة رئـيس الـوزراء وعـ األسـد األسـد ? فـاحلـقـائق ال 
عـلومات  بل هناك ليسـت القاعدة األمريـكية الوحيـدة في العراق كمـا تشير ا
العـديد من القـواعد وأنت وغـيرك من ساسـة العراق يـعرفون ذلك جـيداً وهذه
القـواعد باإلضافة الى عي األسد هي قاعدة احلبانية في االنــــــبار وقاعـدة
حـافظـة صالح الدين  حـيث طائـــــرات 16اف بلـد اجلويـة في  قضـاء بلـد 
األمـريـكيـة وهـنـاك قـاعـدة أخـرى في مطـار الـقـيـارة الـعـسكـري جـنـوب مـديـنة
وصل  ,أمـا في اقلـيم كردسـتان فـموجب ـوصل وقاعـدة أخرى قـرب سد ا ا
تـحدة األمريـكية  وقـعت بعد سـيطرة اتفاقـية بـ  حكومـة اإلقليم والـواليات ا
ـدن العراقـية عام  2014 وتـضمـنت هذه داعش عـلى عدد من احملافـظات وا
تنازع نـاطق ا االتفاقـية إنشـاء خمس قواعد عـسكرية أمـريكيـة في اإلقليم وا
عـلـيـهـا واحـدة قـرب سـنـجـار واخـرى في مـنـطـقـة ازرش احلـريـر واثنـتـان في
حلـبجة في السـليمانـية قرب احلدود مع إيـران واخلامسة في الـتون كوبري ,
وفي بغـداد هناك قاعدة فكتـوري أي النصر في مطار بـغداد الدولي تستخدم
علـومات االسـتخبـاراتية  ,وفي هـذا الصدد للـقيادة والـتحكم والـتحـقيقـات وا
تـحدة األمـريـكيـة لديـها (22) كشف مـوقع غلـوبـال ريسـيرش  ان الـواليـات ا
قــاعـدة عـســكـريـة  فـي الـعـالم مــنـهـا (6) في الــعـراق .                        
ـهـدي رئيس فـأين احلـقيـقـة في هـذا األمر فـهل مـا يقـوله الـسـيد عـادل عـبد ا
الوزراء بـعدم وجود قواعد عسكرية أمريكية على األراضي العراقية? وان كل
ـوجــودة في الـعــراق وهم بـاآلالف أمــا مـســتـشـارين أو الـقـوات األمــريـكــيـة ا
ألغراض الـتدريب هي احلقـيقة أم ما أكـده الرئيس األمريـكي ترامب قبل أيام
عـروف عنه صراحـته في مثل هذه األمـور عندما قـال ان القوات األمـريكية وا
تلك قاعدة قوية هناك التي ستنسحب من سوريا ستذهب الى العراق حيث 
أنفـقنا عليها أكـثر من مليار دوالر هي احلقيـقة ? وإذا كان كالم السيد عادل
هدي بعـدم وجود قواعد عـسكرية أمـريكية وان االف الـضباط واجلنود عبـد ا
وجـودين في قاعـدة ع األسد وغـيرها من األمـاكن هم أما مسـتشارون أو ا
ـدفـعـيـة مـدربـون  هـو احلــقـيـقـة  فـمـاذا عن األسـلـحـة األمـريـكــيـة الـثـقـيـلـة كـا
قـاتلة والسمتيـة  هل هي للعرض أم للتدريب والدبـابات والدروع والطائرات ا
قاتـلة التي أنـشأتها دارج العـديدة واحلديـثة للطـائرات ا أيضـاً ? وماذا عن ا
الـقـوات األمـريـكيـة في قـاعـدة عـ األسـد وبلـد والـقـيـارة هي لـلـعرض أم هي
هديـة من األمريكـان للعـراق ? وماذا عن الوجـود العسـكري األمريـكي وللدول
األوربـيـة في إقـلـيم كـردسـتـان وفي أكـثـر من مـكـان من الـعـراق  حـيـث يـوجد
ـانــيـا واســبـانــيـا (500) جــنـدي من كــنـدا ومــثـلــهم أو أكــثـر من فــرنـســا وأ
ـارك ودول أوربـيـة أخـرى هل هـو لالسـتشـارة والـتـدريب أيـضـاً ? فأين والد

احلقيقة ?
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نحن شـعب عريـق بنـينـا اولى احلضـارات في العـالم وشرّعـنا أول قـانون في
والـسـيف فـأجــدادنـا اكـتـشــفـوا احلـرف والـكـتــابـة والـقـلم والــورقـة الـبــشـريـة
وهم من وضـعـوا أسس الـعـلـوم اخملتـلـفـة كـالـرياضـيـات واجلـغـرافـية والـرمح
واكتـشفـوا علـوم الروحـانيـات و البـصريات والطب والـزراعة واألدب والـشعـر
والـكـيمـياء والـبـارود والعـطـور والسـاعة وقـامـوا بتـقـسيم الـسَـنة الى أشـهر و
الشـهر الى ايـام و األيام الى ساعـات و اخترعـوا نظـام التقـو الذي ال يزال
كـما اخـترعـوا األطوال و اختـرعوا الـعجـلة  العـالم يعـمل به حتى وقـتنـا هـذا 
ثـقف زيـد من ا وغـيرهـا الكـثير فـهل نحن بـحاجـة الى ا ـكاييل واألوزان وا
مـن الــــعــــلــــمــــاء و الـــــكُــــتــــاب واالدبــــاء والــــشـــــعــــراء?. مــــاذا نــــفــــعـل بــــهم
كل فـرد منـا قرأ ونـحن مـجتـمع كـلنـا مـثقـفـون بارعـون وأقالمـهم? وبـأفـكارهم
ومـا أن نـنــتـهي من قـراءة كـتـاب حـتى االف من الــكـتب و الـصـحف واجملالت
ـعـرفـة ـنـطق ونـرفع لـواء الـعـلم وا وكـلـنـا نـقـدس الـعـقل وا نـبـدأ بـقـراءة غـيـره
ـقـاهي وكـلـنـا نـرتاد ا ونـحـارب اجلـهل واخلـرافـة ونـلـعن الـشـعـوذة والـسـحـر
وكلـنا نحفظ عن ظهر تنبي كـل يوم جمعة ونـذهب لشارع ا لتـقيات االدبية وا
ـفكرين وشعراء وكُتّاب جدد قلب كل أشـعار العرب ونوادرهم.   ماذا نفعل 
تنبي والسياب واجلواهري والبياتي واحمد مطر وجواد سليم وقد كـان منا ا
الحم االدبـية ولم وغـيـرهم العـشـرات من الـذين سطـروا أروع ا وحسـن فائق
ــزيــد من الــفــنــانـ ومــاذا نــفــعل بــا يــتــركــوا مــوضــوعــا اال وكــتــبــوا فــيه??
تلك الكثير من الشواهد من النصب والتماثيل واللوحات ونحن  التشـكيلي
ونحن ومـاذا يـعـني ظـهـور وجـوه ادبـيـة جـديـدة الـتي تـزين الـسـاحـات الـعـامة
ومــاذا ســتــنــفــعــنــا روايـات شــعـب نـعــانـي من الــقــهــر والــكــبت والــضــيــاع?
و سـتنفعـنا القصص ونـحن نفتـقد الى العدالـة والنزاهة واحلـقيقة ? جديدة
الـطــويـلـة والـقـصــيـرة في وطن يـعـانـي تـخـمـة في قــصص حـقـيـقـيــة عـنـوانـهـا
الــســـرقــات والـــعـــمــوالت  واالحـــتــيـــال والـــصــفـــقــات وشـــراء الــذ االبـــرز

وفِـيمَ اقامـة مؤتمـرات وملـتقيـات فكـرية وندوات ثـقافـية وسط هذا والضـمائر?
ستنقع الضخم من التحلل االخالقي والفكري?.  ا

ــطـالــبـة بــحـريــة الـتــعـبــيـر واحــتـرام إالمَ كل هــذه الـضــجـيج مـن االصـوات ا
ـثقف واالدباء برصاصة واحدة وبإمـكان فاسد واحد ان يقتل جميع ا اآلراء
وهناك ومـا فائدة الثـقافة واالدب دون أن يجـرؤ احد على اتهـامه ولو همسا? 
وهل بـوجـود مـثـقـفـ جدد ? واحملـرومـ ـسـحوقـ وا ـعـدومـ جـيـوش من ا
وهل سـيأكل جيـاعنا وينـتهي الفـساد? ونـقضي على الـبطـالة سيخـتفي الـفقر
ـستشري بـقصائد وهل سـنقضي عـلى الفساد ا ورق الكـتب بدال من اخلبز?
دّمـرة بروايات الـشباب?. لـنريح انفـسنا ولالبد وهل سنعـمر مدنـنا ا الشـعر?
ولـنـترك وأقتـرح قـتـلـهم كـلهـم أجمـعـ ثـقـفـ واالدبـاء من كل مـا له صـلـة بـا
ولنـصنع من أرواحهم تـرقد بـسالم في الـسمـاء بـعيـدا عن منـغـصات احلـيـاة
ثـقف جثثـهم صابـونا نغـسل به ايادي القـتلة الـنظـيفة الـتي توسخت بـدماء ا

لوثة بجراثيم الوعي!!.  ا

هدية .. ولَم يبق كرمة العـدسية) للحكـومة  ا كثرت الـتعليقات في مـوضوع (ا
لـلـسـيد رئـيس الـوزراء .. سـوى زيـارة البـيـوت الـبـغداديـة  حـامال عـلى ظـهره
قراطية) .. أكيـاسا من العدس  مكتوبا عليهـا ..(هذا من فضل احلكومة الد
مع  وجـود (جـدريـة) فـافـون كــبـيـرة  و زيت  وبـصل وتـوابل هـنـديـة ..خلـبـطـة

واكب احلسينية . شوربة عدس رمضانية .. والرجل له خبرة في طبيخ  ا
ومهـما قـيل وسيـقال   عـن عدس الـسيـاسي البـقال  فـان حدسي يـقول/ ان
ا تتفاعل لتكشف قضيـة  العدس التي يتناولهـا العراقيون بسخرية الفـتة  ر
ـا لــنــا قـضــايــا غـامــضــة (ال يـدري .. يــدري  وال مــايـدري ... عــدس) فــر
ستـكون  من ورائها  صـفقات مشـبوهة  و محـاوالت  لتغيـير اجتاهات الراي
الـعـام  عن قضـايـا اكثـر خـطورة  فـكل مـا يجـري الـيوم  في دهـالـيز  الـدولة
ا ستـكون هنالك  مفـاجآت تلهينا (العمـيقة) ال يدعو الى ارتيـاح العباد  و ر
ـا ان الراس الـتـنفـيـذي األعظم  عن اجراءات مـكـافحـة الـفسـاد .ولَم ال .. طـا
نراه يـتحـرك  (ميكـانيـكيـا) في لقـاءاته ومؤتـمراته  وكانه مـوظف (آلي)  تابع
لشـركات اقلـيمـية   كـثر مـساهمـوها وحـراسهـا  و زاد زبائـنهـا بشكل الفت
وسريع  وهـذا شان الـشركات الـوهمـية .من مـنا ال يحب ان يـتفـاءل .. مجرد
تـسـاؤل . . االسـتـمـرار بـرفع (الـصـبـات) جـعـلـنـا  نـتـفـاءل ونتـفـاعـل  كـما ان
عطاء . مجرد  الفتح اجلزئي للقلعة اخلضراء   زاد من نسب هذا التفاؤل ا

في ساكـيولوجية االتصال / يـسري التفاؤل احلقيقي  من
راس الـهرم  وليس من قاعدته .. وهنا يلعب  الصدق
دوره  والـــنــزاهـــة دورهـــا  وان حــصـل هــذا ..فال
داعي لـتوزيع الـعـدس  .. وال الى مـــــكـارم الـبصل
والــبـــاذجنــان  .. وال  حــتى الـى انــتـــــــظــار  هالل

رمضان  ..&  دمتم

ـوطا والتالعب ثيـرة لبيع ا الـطريقـة ا
الـكـويت بـالـزبـون وسط مـرح اجلـمـيع 
ــشــهـورة وفي بــوابـة تــطل بــاالبـراج ا
اجلـنـاح تـذوقـنـا حـلويـات (الـلـقـيـمات)
امــا اجلــنــاح الـيــمــني فــهــو يــقـدم لك
انـواع الــعـسل لـتـذوقه وهـنـاك الـعـسل
االبـــيض الــلــذيـــذ (الــروسي) ورقــصــة
اخلــــنــــاجـــر فـي اجلـــنــــاح والـــتــــوابل
ـــغــربي هــنــاك في اجلــنــاح ا واجلـــوز
صـنـاعـة الـفـخـار ورقـصـة الزواج وفي
ــــصــــري عـــرض احلــــريـــر اجلــــنـــاح ا
الص نتـجات القـطنيـة  واالقـمشـة وا
ـشـاهـدة تــقـدم لك كل شيء وتــتـمـتـع 
اللـوحات على السجـاد يقمها الـسيرك 
اجلــنــاح االيــراني الــذي صــمـم جــنـاح
كـبير وفخم يعبر عن الثقافة الفارسية
االفــــغـــان يـــشــــتـــهــــرون بـــالــــســـجـــاد
اجلنـاح االفريـقي سـاحر ال بد الـنفـيس
ان تــخـرج مـنه وقـد اشــتـريت اكـثـر من
حـــــــــــاجـــــــــــة

الـتـحف اخلـشـبـيـة والـتـوابل وال بد ان
تـرقص مع طبـول افريقـيا الـتي جمعت
في جـنـاح واحد جـناح افـريـقيـا وكذلك
لفت اوربـا كـانت في جنـاح واحد فـقط 
نـظـرنـا القالدات اخلـشـبيـة في اجلـناح
االسـباني والفواكه اجملففة في اجلناح
شاركة الضعيفة ويؤسفنا ا الـتايلندي
ـهـرجـان والـبــائـسـة لـلـعـراق في هـذا ا
ـهم! ألننا حـينمـا شاهدنـا العراق من ا
بــعـيـد كـنت اتـوقـع ان اجـد مـجـسـمـات
عـلـقة او شـيـئا ـاذج من اجلـنـائن ا و
كــنت اتـشــوق لـتـذوق مـن حـضـارة اور
تـمر الـبصرة ودهـ النجف واي شيء
من لـ اربيل والفـرقة القـومية لـلفنون
ولـوحات الـشعـبيـة او فرقـة اخلشـابة  
وتــمـاثــيل تــعـبــر عن  حــضـارة بــغـداد

والــرابـعـة) الــتي اعـلــنـتـهــمـا الـوزارة وذلك
ـيـة لـلــبـطـاقـة بــالـتـعـاون مع الــشـركـة الـعــا
الـذكــيـة (كي كـارد)  ونـقل الـبـيـان عن مـديـر
ـعلـومات في هـيئة عـام دائرة تـكنـولوجـيا ا
احلـمـايـة االجـتـمـاعيـة جـمـال عـبـد الـرسول
الــقـول (ان اقــســام احلـمــايـة االجــتــمـاعــيـة
صـعدت من وتيرة عمـلها في تدقيق واجناز
ــشـمـولــة بـراتب االعـانـة مــعـامالت االسـر ا
ضـمن وجبـتي الشمـول اجلديـدت (الثـالثة
ـية والـرابـعة) مـنوهـا الى ان الـشركـة الـعا
لــلـبـطــاقـة الـذكـيــة اكـمـلت اصــدار اكـثـر من
115الف بطاقة ذكية لتلك االسر في بغداد

واحملافظات عدا اقليم كردستان). 
وأضـاف ان (مالكـات اقـسام هـيـئة احلـمـاية
االجـتماعية في بـغداد واحملافظات  تواصل
عـــمـــلــهـــا يـــومــيـــا حـــتى في ايـــام الـــعــطل
السـتـكمـال تـدقـيق كل معـامالت االسـر التي
 شـمولـها ضـمن الوجبـت االخـيرت من
اجل اصــدار الــبــطـاقــات الــذكــيـة تــمــهــيـدا
ـســتـحــقـة وفق قــانـون ــنـحــهم الــرواتب ا
احلــمــايـة رقم  11 لــســنـة 2014 مــشــيـدا
بـــجــهـــود مالكــات اقـــســام احلـــمــايـــة ومــا
يـبـذلونه من عـمل خـدمة لـشريـحـة الفـقراء).
ويـجـري عمل االقـسـام بإشـراف مـيداني من
ـــديــرين الـــعــامـــ في هــيـــئــة احلـــمــايــة ا
االجـتـمــاعـيـة ومـديـر مـكـتب رئـيس الـهـيـئـة
ضــمن تـوجـيه وزيـر الـعــمل الـدكـتـور بـاسم
عـبد الـزمان القـاضي بضـرورة متابـعة عمل
االقــســام وتـذلــيل ايــة عــقـبــات تــعـمـل عـلى
. وتـدعو ـراجعـ تـأخـيـر اجناز مـعـامالت ا
ـواطـنـ الى االتـصـال بـرقم وزارة الـعـمل ا
اخلـط الــــســــاخن 1018 فـي حــــال وجــــود
اسـتـفـسـار او شـكـوى ليـتـسـنى لـهـا الـقـيام
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طـالب الـنائب عـن محـافظـة ديـالى رعد
الــدهـلـكي  رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد
ــهــدي بــإرســال قــوات اضــافـيــة الى ا
مـــحـــافـــظـــة ديــالـى  مـــشــيـــرا الى ان
الــوضع في احملـافــظـة يــنـذر بــتـدهـور

امني خطير.
وقـــال الــدهــلــكـي لـ (الــزمــان) امس إن
(قـرية  جديـدة) جنوب ناحـية بهرز في
قـضاء بعقـوبة تعرضت للـقصف بأكثر
من  20قـــذيـــفـــة هـــاون فـي الـــســـاعــة
الــــثــــالــــثــــة والــــنــــصف مــــا ادى الى
اسـتشـهاد طـفلـ اخوين )  مـبيـنا ان

(هذا القصف كان للمرة الرابعة).
واضــاف الـدهـلـكـي ان  (هـذا الـقـصف
سـلـسل القـصف الذي جـاء اسـتمـرارا 
ســـبــقـه في قــرى اخملـــيــســـة بــقـــضــاء
ــقــداديــة دون ان يــكــون هــنــاك رادع ا
يــذكـر مـن قـبل احلــكــومـتــ  احملـلــيـة

ركزية ) . وا
واكـــد الـــدهـــلـــكي ان (الـــوضع يـــنــذر
بــتـدهــور امـني خـطــر بـوجــود جـهـات
مــتــنــفــذة حتــمل الــسالح خــارج اطـار
الـــدولــة وتــســـعى إلعــادة ســيـــنــاريــو

ـــوغـــرافي  2007والـــتـــغـــيـــيـــر الـــد
ذهـبي في محـاولة إلعادة والـتطـهيـر ا
ربع االول)  مشددا على الـعراق الى ا
 (اهـميـة ان تكـون للـحكـومة االحتـادية
لف عاجلة هذا ا وقـفة جادة وسريعة 
والـــتــصــدي لـــتــلك اجلـــمــاعـــات غــيــر

نضبطة واخلارجة عن القانون) .  ا
ودعــا  عـضــو مـجــلس الـنــواب رئـيس
مـــــــجــــــلـس الـــــــوزراء   الى (حتـــــــمل
ـسؤولية االمنية بصفته القائد العام ا
سـلحة وارسـال قوات امـنية لـلقـوات ا
اضافية الى محافظة ديالى بغية بسط

االمن فيها )  .
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ومن جانب آخر كشف مجلس محافظة
ديــالى عن قـيـمــة مـيـزانـيــة احملـافـظـة
لـلـعـام اجلاري 2019 فـيـمـا اشار الى
ــئـة مــنـهـا تــخـصــيـصه نــسـبـة 70 بــا

ستمرة .  للمشاريع ا
 وقــال رئـيس اجملـلس عـلي الـدايـني لـ
ـالـية (الـزمـان)  إن (مـيـزانـيـة ديـالى ا
لـلعام اجلاري بلغت 189 مـليار دينار
  % 70مــنــهــا خــصص لــلــمـشــاريع
ــســتــمــرة)  مــبــيــنــا أن  (عــدد هــذه ا

ـشـاريع يـبـلغ اكـثر من 300 مـشروع ا
تـوقف العـمل بهـا بعد احـداث حزيران

 .(2014
 وأضـــاف الـــدايـــنـي  ان ( الـــنـــســـبــة
ـيـزانـيــة سـتـوزع عـلى ــتـبـقـيــة من ا ا
الــــوحـــــدات االداريــــة من االقــــضــــيــــة
والـنـواحي حـسب الـكثـافـة الـسكـانـية
ـنـتـخـبـة ـشـاريع ا مع اعــتـمـاد مـبـدأ ا
الــتي حتــمل فــائـدة اكــبـر لـألهـالي من
أجل تمويلها) . وفي سياق متصل اكد
رئـيس مـجـلـس ديالـى لــ (الـزمان)  إن
(دائــــرة عـــقــــارات الـــدولـــة فـي ديـــالى
حـسمت اجلدل الدائر حول ملف احالة
نــادي الـفـروسـيـة لالســتـثـمـار من قـبل
ـبـية الـعـراقـيـة )  مـبـيـنا الـلـجـنـة االو
انـه)  جـراء غــيـر قــانــوني) .  واضـاف
الــدايــني   أن (قــرار عــقــارات الــدولـة
لف)  مـرجحـا (نـقل عائـديته يـحـسم ا
ـبيـة الى جـهة حـكومـية اخرى من االو
ـؤشـرات) . وبـ الـدايـني  أنه وفـق ا
(لـيس ضـد فـكـرة االسـتـثـمـار لكـن على
ان تــتم وفق اطـر صــحـيــحـة وشــفـافـة
وتـعــطي فـائـدة ً في اجملـال الـسـيـاحي
حــصـرا).ومن جــهـة اخــرى وجه مـديـر

احـصاء  مـحافظـة ديالى جاسم سـعيد
ـتابـعة يـدانـية  حـسـ خالل جولـته ا
ـسح الوطني لـلفتوة الـفرق القـائمة با
والـــــشـــــبــــاب  الـى (تـــــوخي الـــــدقــــة
ـنــطـقـيـة   فـيـمــا يـخص الـبـيـانـات وا
االحـصائـية الـتي يتم احلصـول علـيها
ـسح ـشـمـولـة فـي عـيـنـة ا من االســر ا
ناسب بـاستمارة ـكانهـا ا ووضـعها 

سح)  . عدة لهذا ا االستبيان ا
واضــــاف حــــســــ لــ (الــــزمــــان)  ان
سح تـركـزت على 625 أسـرة (عـيـنـة ا
مـوزعـة عـلـى عـمـوم الـوحـدات االدارية
لــلــمـحــافـظــة   كــان من بــيـنــهـا 465
لـلحضر و160 لـلريف للفئـات العمرية
الــتي يــتــراوح اعــمــارهـا من 30- 10
) . وب حس ان عـاماِ لكال اجلنس
(فـئة الـشبـاب من اكثـر الفـئات تـضررا
بـــالــظـــروف واالزمــات الـــتي مـــر بــهــا
اجملــــتــــمع الــــعـــراقـي خالل ســــنـــوات
ـــتــعــاقــبــة والــتي ادت الى احلــروب ا
تـردي الواقع االقـتصـادي حيث شـغلت
قـضـية الـشـباب مـكـانة مـركـزية كـونـها
الـقــضـيـة االكـثـر تـقــاطـعـاَ والـتـقـاء مع
قـــــضــــايــــا اجملـــــتــــمع فـي احلــــاضــــر

ــسـتــقــبل) . واشـاد مــديـر احــصـاء وا
ـشـترك مـحـافـظة ديـالى بـ  (الـتـعاون ا
بـ مديرية االحصاء ومديرية الشباب
ـسح الـوطـني والــريـاضـة  بـتـنـفــيـذ ا
للفتوة والشباب  للعام احلالي 2019

في محافظة ديالى )  .
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مـن جــهــة اخـــرى اعــلن قــائـــد شــرطــة
مـحافظة ديالى اللـواء فيصل العبادي
ان (فــريــقـــاً امــنــيــاً من اســتــخــبــارات
ومــكـافـحــة االرهـاب في ديـالى   جنح
ــيــز اســتــمـر مـن خالل جــهــد امــني 
اســابـــيع عــدة من االطـــاحــة بــشــبــكــة
ؤلفة من اربـعة عناصر)   دنـغوس وا
الفـتـا الى انهـا  (تـعد االكـبـر في تاريخ
ــزورة ديـــالى فـي تـــرويج الـــعــمـالت ا

وغسيل االموال) . 
واضـــاف الـــعـــبـــادي لــ (الـــزمـــان) ان
(الــشــبـكــة كــانت تــنـشـط بـ  مــديــنـة
بـعـقـوبـة والـعـاصـمـة بـغـداد)  مـشـيرا
الـى انه (ضبط بـحـوزة افـرادهـا مـبالغ
مـالـية عـاليـة من الـعمالت احملـلـية فـئة
 25الـف دينـار واالجـنـبـيـة مـن فـئة ال
ــــزيـــفـــة كــــانت حتـــاول  100دوالر  ا

تـرويـجهـا في االسواق احملـليـة) .وب
قـائــد شـرطـة ديـالى الى ان (الـعـمـلـيـة
كــانت فــريــدة من نــوعــهــا من نــاحــيـة
اجلــهـــد االمــني وواجــهت تــعــقــيــدات
ـــواقف كـــثـــيـــرة قـــبل الـــوصـــول الى
االهـــداف واعــتــقــالـــهم   مــؤكــدا بــان
الـشـبـكة كـانت االكـبـر في تـاريخ ديالى
مـن نـاحـيـة مـا كـانت تـقـوم به من فـعل

اجرامي يهدد االقتصاد الوطني) . 
اسطنبول

فيصل العبادي
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ستي دووك
الـسيـاحة ال تـعني استـثمـار ما مـتوفر
داخل الــبـلــد من امـكـانــيـات سـيــاحـيـة
تــاريــخــيـــة وطــبــيــعــيــة بل يــدخل في
الــتـخــطـيط االســتـرتـيــجي الـســيـاحي
ـرافق الـقـدرة عـلى االبـتـكـار واخلـلق ا
وهـذا مـا فـعـلـته ــواقع الـسـيـاحـيــة وا
دبـي من خالل ايــجــاد اكـثــر من مــوقع

ومزار سياحي.
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"ذا جـرين بالنيت" او الـكوكب االخضر
هي غــابــة اســتــوائــيــة تــشــبه غــابـات
االمازون والهدف االسمى من وجودها
في اي مـكـان هـو لـلـدفـاع عـن الـغـابات
وهـذا ــطـيــرة الـتي تــعـد رئــة الـعــالم ا
يــتــطــلب تــوفــيــر مــنــاخ ومـكــان رطب
بــنـســبـة %90 مـع االحـتــفـاظ بــدرجـة
ودبي ـقدار 28 مـئـوية حـرارة ثـابـته 
وفـرت كل االمكانيات لتوفير هذا اجلو

ناخ االستوائي.  الذي يشبه ا
ـــشـــروع الـــبــيـــئي وانـت تــزور هـــذا ا
الــسـيـاحي الـنـمــوذجي  الـذي يـحـاكي
عالم الغابات االستوائية وما حتفل به
سوف تـتعرف من من تـنوع بـيولـوجي
خـالل احملـمـيـات عــلى اكـثـر من 3000
نـوعـامن الـنـبـاتـات واحلـيـوانـات التي
ـطــيـرة مــوطـنـا تــتـخــذ من الـغــابـات ا
ويـقع مـشـروع   الـكـوكب االخـضر لـهـا
فـي   (ســـيــــتـي دووك) وفـــيـه تـــغــــطي
االوراق واالشـجار الـكثـيفـة والنـباتات
األرضـية التي تـتيح للزوار اسـتشكاف

اســـــــرار
ـبـنـى أكـبـر الــنـظــام الـبـيــئي ويـضـم ا
شــجـرة اصـطــنـاعـيــة في الـعــالم يـبـلغ
ومـن احلـــيـــوانــات ارتـــفـــاعـــهـــا 25 م

الـغـريبـة هو وجـود افعى اخـضر وهي
واهم تــلـد  مـثل احلـيـوانــات الـثـديـيـة 
ـرفق السـياحي فـائدة يـكـتسـبهـا هذا ا
تـعة هـو الوعي بـالبـيئة بـعد تـوفيـر  ا
الـتي حتترم الطـبيعة واكتـشاف أهمية
ـدرســيـة وتـواجــد الــرحالت ا الــبــيـئــة
لـطــلـبـة االبـتـدائـيـة دلـيل عـلى اجلـانب

شروع . التعليمي لهذا ا
تــبـقـى سـعــر تـذكــرة الـدخــول الى هـذا
ـرافق السـياحي هـي مرتـفعة اذ تـبلغ ا
99 درهم اي ما يعادي 27 دوالر وهو
ـــشـــروع قـــد يـــجــــعل االقـــبـــال  هـــذا ا

ضعيف!
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ــدن الــعــربــيـة انــفــردت دبي من دون ا
ــنـاسب لـتـصـويـر ـكـان ا بــامـتالكـهـا ا
افالم هـولـيـود االمـريـكـيـة او بـولـيـوود
شـهرة دبي بـأمكـنها الـسيـنمـا الهنـدية

الـــســـيـــاحـــيـــة مـــثل شـــاطئ
جـمـيرا وبـرج خـليـفـة وكذلك
بــرج الـعـرب ومــجـمع سـتي
دووك انـــــضـم لــــلـــــمـــــرافق
السياحية اجلاذبة للسينما
وشــهـدت مــديـنـة الــهـنــديـة
دبي من قبل تصوير عشرة
افـالم اشــهـــرهــا فـــيــلم من
بـــطـــولــة (تـــوم كــروز) في

كـما  مـوقع بـرج خلـيـفة
تــصـويـر فـيــلم هـنـدي من
بـــطــولــة الــنــجم شــاروخ

خــان وديـــبــيــكــا!كــمــا 
تـصـوير فـيـلم من بطـولة
جــورج كــلــوتـي وعــمـرو

ونحن نـتجول في سـاحات ستي واكـد
دوك والـــتي تــمــاثـل ســاحــات اوربــيــة

ية اجلناح االفريقي في القرية العا

لقطة مع الكورس الهندي


