
كنا قـبل عقود قليـلة نسكن مدن صغـيرة او قصبات في جنـوب العراق او غيرها
ـدن الـصـغـيـر اهـلـهـا من مـنـاطق الـعــراق الـواسع  وال يـخـفى عـلى احــدى ان ا
يـعـرف بعـضـهم بعض وان آي حـدث يـحدث سـوى كـان كبـيـر او صغـيـر ينـتـشر
ـوضـوع يـختـلف شـيء ماء ـدن الـكـبـيـرة فـا فـيـهـا كالـنـار في الـهـشـيم  عـكس ا
ـدن خـاصـة لم تــكن مـوجـودة صــفـحـات الــتـواصل االجـتــمـاعي  وكــان لـهـذه ا
ساعدة وتقد الصـغيرة وجهاء من خيار القوم جتد عندهم الكرم والشجاعة وا
تازون بالورع والتدين الضـيافة للغريب واحلمية على أبنـاء مدنهم  وهم كذلك 
جـتمع مـدنهم ـتازون بـالتـواضع واالخـتالط  وإقامـة اجملالس احلـسيـنيـة كـما 
دن توجد شـاركة في أفراحهـا واتراحها  كمـا ال يغيب عن الذكـر  ان تلك ا وا
فـيــهـا امـاكن تـرفــيـهـيـة ال تــتـعـدى كـونــهـا نـوادي او مـحـالت مـتـخـصــصـة بـبـيع
درس ـعلم وا عتبرين او ا وظـف ا ولها روادها من ا شـروبات الكحوليـة  ا
واالطـبـاء وضـبـاط الـشـرطـة وحـتى رؤسـاء الـوحـدات االداريـة وبعـض من شـيوخ
وهم يـدخـلون تـلك األمـاكن دون حـرج واحـتـرامـهم مـوجـود في عـيون الـعـشـائـر 
دن او القـصبات يسـكنها مـجموعات سـكانية من هؤالء الوجـهاء  كمـا ان تلك ا
ـنـدائـيـ وبـعض مـنـهم هـو من يـبـيع اخلـمـور عـلـنـا ديـانـات أخـرى كـالـصـابـئـة ا
ـلفت للنظر طوال سنوات مرت في ذلك الوقت لم نرى اي كالم جارح والشيء ا
او سـؤ مـعـامـلـة من اي شـخص مـعـتـبـر اجـتمـاعي او ديـني يـتـطـاول به عـلى من
ـوضوع او يـرتـاد تـلك األمـاكن ولـم نسـمـع او نـرى اي رجل دين يـتـطـرق لـهـذا ا
يـحث الـنـاس على مـحـاربـة هذه الـظـاهرة والـنـيل من أصـحـابهـا او من يـترددون
ـقاطعة او او احلث على خلق ا علـيها والدعـوة الى غلقهـا بشكل عـلني وواضح 
ـنع من وجود دين وتدين الكـراهيـة او منع الـتعامل مع هـؤالء النـاس  وهذا ال 
سـاجد واحلـسيـنيـات واضح  ومن فـأصحـاب ا حقـيقي ومـتديـن دون رياء 
يدعـون الدين سيماهم في وجوههم من كثرة السجود دون تملق او رياء يدعوهم
الى ذلك سـوى مخـافة الـله  ومن يـرتادون تـلك االماكـن يدخـلوهـا دون خوف او
انتـقاص من شخصيتهم فكل واحد هو مسؤول عن تصرفه الشخصي شرط ان
ال يؤثـر على غـيره  فـنجـد مجـتمع مـتعـايش كال حسب قـناعـته دون دعوات الى
الـكـراهيـة والـعـداوة او الـبـغضـاء او الـدعـوة لالقـتـصـاص او القـتل او الـتـهـجـير
ولم ينتهي االمر اوالتـفجير كال يحترم االخر ويدعو الى اخيه بالصالح والتقوى
ـسلـم مع لـهـذا احلد فـهـنالك نـسـيج اجتـمـاعي متـرابط وقـوي  فتـرى تالحم ا
ـناسبات ومـندمج في ـندائي يـتشاركون في كل ا سيـحي ومع الـصابئة ا ا
ـارسة طقوسه الدينية أمام احليـاة  ال يجد اي واحد منهم حرج او خوف من 
واالكـثر اهمـية من هـذا كله ان اجلار ال يـعرف جارة هل هـو شيعي ام اآلخرين 
بـنية سني ومن اي قـومية وبـاالحرى من اي عـشيرة  فـروح اجلورة احلقـيقـية ا
ساعدة هي السائدة  أما اليوم فكل شيء تغير وأصبحت على األلفة واحملبة وا
د الـعشائري رائحـة طبخة الـطائفيـة منتشـرة في كل األجواء وفي كل زاوية  وا
وسنـنه أصـبحت بـديل للـقـانون في حل الـنـزاعات في الـشـارع العـراقي .فمن ال
عشـيرة قـوية له او ال يؤمـن بالعـشائـرية  يـعيش في خـوفا دائم وال يـضمن حقه
ان الــعـراق وكــذلك اغـلب بــلـدان الــعـالم أصــبـحت الــيـوم حتت تــأثـيـر الــضـائع 
فـكل الـناس اخـوان . امـا أخا لك في الـتـطـرف بعـيـد عن مفـاهـيم الـدين السـمح 
الـدين او نـظـيـرا لك في اخلـلق وهـذه مـقـولـة شـخص غـيـر عـادي يـعرفـه اجلمـيع

انه وعــلى طــول الـزمن مــنــذ صــدر االسالم ولـوقــتــنــا هـذا 
اإلمـام عـلي عـلـيه الــسالم  االسالم دين الـسالم واحملـبـة
واإلخــــاء  ال دين اخلـــوف او الـــرعب كـــمـــا يـــتـــصـــوره
كم نــحن الـيــوم في حـاجــة إلى جــو األلـفـة ـتــطـرفــون  ا
ـشاحـنـات واخلـوف والـكـراهـية واحملـبـة بـعـيـد عن جـو ا
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في اجملـتمع). من جانـبه القى الوزيـر كلمة
بــارك فـــيــهــا لــلــحــاضــريـن الــنــصــر عــلى
عـصابـات داعش االرهابيـة مبيـنا ضرورة
ــســتـمــر مع جــمـيع الــعــمل والـتــنــسـيق ا
ـــؤســـســات اجلـــهـــات ذات الـــعالقـــة مـن ا
والـوزارات احلـكومـيـة ومنـظـمات اجملـتمع
ـدني لـتـنـفـيـذ جمـيع بـنـود قـانـون رعـاية ا

ذوي االعاقة رقم  38لعام 2013. 
WO−Oð«d²Ý jDš

واضـاف في البـيان ان (الـوزارة تهدف الى
االرتــقــاء بــواقع هــذه الــفــئـة فـي اجملـتــمع
وتـنـفــيـذ سـتـراتـيـجـيـات اعـدت خـصـيـصـا
السـتحصال كـامل حقوقهم التي كـفلها لهم
الـــقــانــون ومــا يـــتــرتب عــلـى الــعــراق من
الــتـزامـات واتـفـاقـيـات دولــيـة تـضـمن لـهم
ة مـؤكـدا ان خـطط الوزارة احلـيـاة الـكـر
الـقادمة سـتتضمن بـرامج خاصة بـشريحة
الـصم وستحـرص على تنـفيذهـا) الفتا الى
ان (الـوزارة هي اولى الوزارات التي تسلم
خـطة الـ  100 يـوم لالمـانة الـعامـة جمللس

الوزراء. 
‚u ² «  UłUO²Š«

وتـضــمن حـفل الـتـخـرج مـعـرضـا لالعـمـال
الــيــدويــة لـشــريــحــة الــصم وعــرض فــيـلم
وثـــائـــقي عن هـــذه الـــشــريـــحـــة وعــدد من
ـستفيدات الـفعاليـات التي قدمت من قبل ا
مـن الــدورة فــضـال عن تــقـــد درع شــكــر
ـركـز). يـذكر ان وتـقـديـر لـلـوزيـر من قـبـل ا
الـوزارة تـهـتم بـشـريـحـة الـصم والـبـكم من
خالل اقـامة دورات تطـويرية بـلغة االشارة
لـرفع قـدرات ومهـارات ذوي شـريحـة الصم
عـاهد ـعـلمـات في ا ـعلـم وا فـضال عن ا
اخلـاصة بهم عبر احدث االساليب والطرق
لـــتـــعـــلـــيم وتـــأهـــيل ذوي االحـــتـــيـــاجــات
اخلـاصة.واعلن عـبد الزمـان تسلـيم اخلطة
الـتـنـفـيـذيـة اخلاصـة بـالـوزارة لـلـمـائة الى
مـجـلس الـوزراء بـعـد اسـتكـمـال مـفـرداتـها
بــالــشــكـل دقــيق وعــمــلي مــشــيــرا الى ان
(وزارة الــعـــمل كــانت من الــوزارات االولى
في سـرعـة اجنـازهـا لـلخـطـة وذلك بـجـهود
مـبـاركـة من مـالكـاتهـا . وتـضـمـنـت اخلـطة
اولـويـات (احلـمايـة االجـتـماعـيـة  والـعمل
والــتـــدريب  ورعــايــة ذوي االعــاقــة) فــفي
مـجال احلـماية االجـتماعـية تركـزت اخلطة
ـشـمـولـ عــلى ضـرورة مـراجـعـة مــوقف ا
بـــراتب االعـــانــة االجـــتــمـــاعــيـــة من خالل
مـقـاطـعـة الـبـيانـات اخملـتـلـفـة وكـذلك الزام
ادة  22 مـن قانون دوائـر الـدولة بـتنـفيـذ ا
احلــمـــايــة االجــتــمــاعــيــة رقم  11 لــســنــة
 2014والـتـي تـنص عـلى (تـلـتـزم اجلـهـات
احلـكومـيـة وغيـر احلكـوميـة بتـزويد مـركز
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اجـرى وزيـر العـمل والـشؤون االجـتـماعـية
بــاسم عـبــد الـزمـان مــركـز اإلمــام احلـسـ
عـليه السالم التخـصصي للصم في كربالء
ـركز واخلـبير يـوم اخلمـيس برفـقة مـدير ا
بـلغة اإلشارة باسم العطواني.واكد الوزير
خالل الـزيـارة ضـرورة االهـتـمـام بـشـريـحة
الـصم في الـعراق وتـوفير الـرعايـة الالزمة
لـهم مـشـيـرا الى ان الـوزارة تـعـمل بـشـكل
جـاد على  دمج هـذه الشـريحـة مع اجملتمع
خـاصة أنها عـانت طيلة احلقب الـتاريخية
تـعاقبـة من عدم االهـتمام من احلـكومـات ا
بــهــا واوضح في بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
ــركــز امس (اهـــمــيـــة خــلق تـــوأمــة بـــ ا
والــوزارة لالتــفــاق عــلى مــشــاريع عــديـدة
تــعــنى بــشــريــحـة الــصم والــبــكم.واوضح
قـترحات الـتي تعنى الـوزير اهـمية طـرح ا
تـرجـم وسـبل تطـوير وتـأهيل مـحبي بـا
الـترجـمة والـراغبـ في تعـلم لـغة االشارة
وضـرورة استحداث مـسمى وظيفي خاص
ـترجم لـلـمسـاهـمة فـي تعـيـ اكبـر عدد بـا
ــتــرجـمــ فـي دوائــر الـوزارة ــكن مـن ا
ـؤسـسات احلـكـومـية). كـمـا اشار وبـاقي ا
الـى (ضــــرورة تــــقــــد اخلــــدمــــات الــــتي
حتـتاجـها فئـة الصم لـلمسـاهمـة في تقد
اجــواء مــثــالـــيــة تــلــيق بــاالصم الــعــراقي
الكـات وامــكـانـيــة اعـطــاء دورات مـكـثــفـة 
الـــوزارات الـــعـــراقـــيـــة فـي لـــغـــة االشــارة
لتسهيل عملية التواصل مع شريحة الصم
والــبــكم). والــتــقـى الـوزيــر خـالل الــزيـارة
ــواطــنــ من شــريــحـة الــصم بــعــدد من ا
لـالطالع على احـتيـاجاتهـم واهم اخلدمات
ـكـن ان تقـدمـهـا الـوزارة والـتي من الـتي 
ـــنـــاســـبـــة شـــانـــهـــا ان تـــضع احلـــلـــول ا
لـلـمشـكالت الـتي يـعانـون مـنهـا. من جـهته
ـركز عـد مـديـر مـركـز اإلمـام احلـسـ ان (ا
ــثـابـة مــشـروع وطـنـي لـشـريــحـة الـصم
الذ الفــتـا الى ان هـذه الـشـريـحـة وجـدت ا
األمن واالهـتـمام والـرعايـة األبويـة من قبل

ركز). القائم على ا
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وحـــضــــر الـــوزيـــر حـــفـل تـــخـــرج الـــدورة
االسياسية االولى للغة االشارة التي

نـظـمت لـعـوائل الـصـم في قـاعـة االوصـياء
في مـركز احلس التابع للعتبة احلسينية
بـــكــربالء والـــقى عــلـي الــقــرعـــاوي مــديــر
ـدارس الديـنيـة خالل حفل التـخرج كـلمة ا
عن الــدراســات االجــتــمــاعـيــة والــعــلــمــيـة
والـثقافية الـتي ترعى من قبل وزارة العمل
مـعـبـرا عن (شـكـره لـلـجـهـود الـتـي تـبـذلـها
خـدمـة لالسر الـفـقيـرة والـفئـات الـضعـيـفة

ـشـروع إكـسـاء طـرق في ـبـاشـرة  ا
نـــاحــــيـــة مــــحـــررة شــــمــــال شـــرقي
احملــافـــــــــظــة عـلـى نـفــقــة صــنـدوق
ــــنــــاطق احملــــررة. وقــــال إعــــمــــار ا
اجلــبــوري لــ (الـــزمــان) إنه  (تــمت

كاظم العبادي

ان الالمركـزية السياسية الـتي مارسها قادة اقليم كـردستان حتت غطاء النظام
الـفـدرالي الـذي يعـمل عـلى تـقـسـيم وتـفـتـيت الـبالد وتـكريس احلـالـة الـعـنـصـرية
شـتركـة ب ابـناء الـشعب والـطائـفيـة وسيـادة اخلصـوصيـات على الـعمـوميـات ا
ـقـراطي الــكـردسـتــاني والـزعـيـم مـسـعـود ـاذا يــصـر احلـزب الــد الـواحـد واال 
البارزانـي على تـكرار الـتأكـيد عـلى طرح الـفقـرات االربعـة معـتبراً ايـاها مـطالب
الكرد الـتي يتحـدد عليهـا مشاركـتهم في احلكومـة مستـغالً الظروف السـياسية
( واالقلـيمية واحملـلية لغـرض حتقيق االبـتزاز السيـاسي وانتزاع مـكاسب (مغا
جديـده  لالكراد  كـما يـسمـيهـا واذ تأتي زيـارته الى العـاصمـة بغـداد في  هذه
الــظــروف لـغــرض الــتـفــاوض في هــذا اجلـو من االرتــبــاك الـســيـاسـي حـيث لم
تـتـوصل الـتـفـاهـمـات واحلـوارات اجلـاريـة بـ االحـزاب والـكـتل عـلى اسـتـكـمال
ناصب التشـكيلـة الوزارية والـتعثـر والفوضى في عالقـات الكتل الـسنيـة على ا
الوزاريـة وكذلك الكـتل الشـيعيـة وتصاعـد الصـراع االميركي االيـراني من هنا
ة نـفهم تـوقيت هـذه الـزيارة واعـتبـارها فـرصة ثـميـنه لـيحـقق فيـها مـطالـبه القـد
ـشـهد الـسـياسي بـعـد التـراجع الـذي حصل بـعد واجلـديـدة ويعـيد مـكـانته في ا
فشل مـشروع استـفتـاء كردسـتان الـيس هو القـائل (لقـد تخـلى عنـا اجلميع اال
ـكرهم ونـوايا مشـروعهم االنفـصالي لـتخلى اجلبل).. وانـا اقول لو عـلم اجلبل 
تزايد من الدور الريادي عنـهم هو االخر. هذا اضافة الى عدم االرتياح والقلق ا
ـارسه رئيس اجلـمهـورية الـسيـد برهم صـالح والذي وصل الى مـنصب الذي 
الرئـاسة خارج رغـبة مـسعود وحـزبه فالـرئيس برهم صـالح يحـمي االفكار ور
جديـدة في تطوير نـظام االدارة الذاتـية والتعـددية فهو في حـركته وتفـاعله يؤكد
بأنه رئـيس جمهورية العراق ولكل العراقيـ وصمام امان للوحدة الوطنية وقد

حضي بارتياح اجملتمع الدولي.
ـطــالب الـتي يـطــرحـهـا الــسـيـد مــسـعـود ان االرتــبـاك والـتــعـارض بـ فــقـرات ا
ـصـالح الـبـارزاني واخـطـر مـافـيـهـا الـروح الـعـنـصـريـة الـضـيـقـة الـتي طـبـعـتـها ا
زيـد من النـقاش من قبل الشـخصيـة واحلزبـية لـذلك يجب ان تـدرس وتشبع بـا
واد واالحكام الدستورية خبـراء في القانون واالقتصاد والسياسة وعلى ضوء ا
ـصـالح الـعـامـة لـلـشعب والتـترك لـالعتـبـارات الـسـيـاسيـة النـهـا تـتـعـلق بـحفظ ا

ووحدة العراق شعباً وارضاً وثروات.
شـموله ـنـاطق ا ادة (140) من دسـتـور العـراق عام  2005 ال تـعني ضم ا فـا
بـها لـتابـعـية االقـليم فـحدود االقـليم حـددها اسـتـثنـاء اقامـة اقلـيم كردسـتان من
الشـروط (عـلى ان التقـام اقـالـيم على اسـس عنـصـريه او طائـفـيه او اثـنيه) وهي
ـنـاطق االخـرى الوارده حـدود االقـلـيم قبل  2003/4/9 من هـنـا فأن كـركـوك وا

اده  140خارج حدود اقليم كردستان.  في ا
×اما فـقرة اعـادة البيـشمـركة الى االمـاكن التي كـانت متـواجده فـيهـا قبل اجراء
استـفتـاء االقلـيم فهـو يتـعارض مع الـدستـور. فأن فـرض القـانون الـذي قامت به
احلكـومة السابقة قد جاء وفق صالحيـات سلطة احلكام االحتاديون التي نصت
علـيها الصالحـيات احلصريـة للسلـطة االحتادية في دسـتور العراق عام 2005
والـتي تـمتـد الى كل االقـالـيم واحملافـظـات الـغيـر مـرتبـطـة بـاقلـيم. وقـد صدر في
ـان الـعـراقـي يـلـزم احلـكـومه بــاتـخـاذ االجـراءات لـفـرض حـيـنـهـا قـرار مـن الـبـر
نـاطق الـتي كـانت قـد جتـاوز عـلـيهـا اقـلـيم كـردسـتـان فال عوده الـقـانـون علـى ا
لـلــحــيـاه الــســيـاســيـة الــتي كــانت قــائـمه عــلى اخلــطـأ وكــانت تــمــارس من قـبل

االستفتاء.
اده (9) الـفقره (ب) ×اما رواتب الـبيـشمركه فال يـوجد سنـد قانوني لـها. وان ا
ا ان ـسـلـحه وداخلـهـا و من الـدسـتور حـرمـة قيـام مـيـليـشـيات خـارج الـقوات ا
قـراطي الكـردستـاني واالحتاد الـبيـشمـركه هي مـيلـيشـيات تـابعه لـلحـزب الـد

الوطني الكردستاني فبقائها يعد مخالفه دستورية.
ـيزانيـة لالقلـيم فال يوجـد سنـد قانوني ×امـا طلب تـخصـيص نسـبة  %17من ا
ادة (111) من الـدستـور (الـنـفط والغـاز هـو مـلك كل الـشعب لـهـا وقـد نـصت ا
اده (112) الـفقره (اوالً) على الـعراقي في كل االقاليم واحملـافظات) وجاء في ا
ان توزع وارداتـها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء
فـاوض في احلـكومـة او الـكـتل واالحزاب مـهـما كـانت صـفته ان البالد. فـعـلى ا
اليـخـرج عـن الـدسـتـور ويـهب مـا لـيس له حق فــيه ولـيس من صالحـيـاته حـتى
رر الوزارة اعطـاء الوعود لـتمريـر الوزاره حسب صـفقات ومـساومات فـالذي 

هو الشعب. 
وكم نـتـمـنى ان تـعـالج هـذه االمـور عـبـر حـوار يـنـبـذ الـصـراع الطـبـقي والـقـومي
ـعـاييـر الـعـرقـيه والديـنـيه والـطـائفـيه والـعـشـائريه ويـعـتـبر والعـنـصـري ويـبعـد ا

ـمـارسة الـسلـطة االداريـة والسـياسـية ـقراطـية اسـاساً  الد
الــتـي تــقـــــــــوم عــلى اســاس الــتــوزيـع ولــيس الــتــقــســيم
واحلــفــاظ عـلـى وحــدة الــعـراق بــعــيــداً عن احملــاصــصه
القـومـيه والطـائـفيه الـتي التــــــخدم الـوحـدة الوطـنــــــــية
واختم مـقالتي بـهذا الـهتاف هـتا هتـا ..هتايـا كرد وعرب

برايا.

قـاعـدة بيـانات حـقـيقـية عن اعـداد الـعمـالة
وجودة سـواء أكانت االجـنية أو احملـليـة ا
تعاقدة مع احلكومة. في جميع الشركات ا
وقـال عبـد الزمان خالل اجـتمـاعه بوفد من
الــشـركـات الــنـفـطــيـة الــعـامـلــة في جـنـوب
ـديـرين العـام لـدوائر الـعـراق بحـضور ا
الـعـمل والضـمـان االجتـماعي والـقـانونـية
ان (االزمـــة االخــيــرة الــتي تـــعــرضت لــهــا
مــحــافـــظــة الــبــصــرة وبــاقي احملــافــظــات
اجلــنـوبــيــة ومـا شــهـدتــهــا من تـظــاهـرات
واحـتجـاجات ولّـدت ضغطـا على احلـكومة
والــشــركــات وخـــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلق
بـالبطالة وقلة فرص العمل مؤكدا ضرورة
الـوصـول الى قـاعـدة بـيـانـات حـقـيـقيـة عن
اعـداد الـعـمالـة االجـنـبيـة ومـا يقـابـلـها من
الـعـمالـة الوطـنـية لـوضع حـد لهـذه االزمة
وخـصوصـا بعد الـتأكـيد على قـرار مجلس
الـــوزراء بــتــشــغــيل  % 50 مـن الــعــمــالــة
الــــوطـــنـــيــــة. واضـــاف ان الــــوزارة تـــأمل
الـتـعـاون بـشكـل مسـتـمـر مع الـشـركات من
خالل فـرق الـتـفـتيش الـتي تـرسـلهـا لـبـيان
واقع احلــال بــالــنــســبــة العــداد الــعــمــالــة
ووضـعـهم الـقانـوني وشـمـولهـم بالـضـمان

االجتماعي).
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مـــبــديــا (اســتـــعــداد الــوزارة حلـل جــمــيع
ـشاكل الـتي تـواجه الشـركات بـخصوص ا
تـسـجـيل الـعـمـالـة ومـنـحـهم اجـازة الـعـمل
ــتــعــلــقــة بــشــمـولــهم وكــذلك االجــراءات ا

بالضمان االجتماعي. 
ـشــاكل هــذا واســتــمع الــوزيــر الى ابــرز ا
ثـلو الشركات الحـظات التي طـرحها  وا

ـا ـعـلـومـات في الــهـيـئـة  تــكـنـولـوجـيــا ا
يـتوفر لديهـا من معلومات وبـيانات تتعلق
ـا صـرفـته أو تـصـرفه نـقـداً أو عـيـناً ألي
فـرد أو أسـرة) وايـضـا الـعـمل عـلـى تـوفـير
ـالـيـة لـتـوظـيف بـاحـث الـتـخـصـيـصـات ا
جـدد ليصل عـدد الباحثـ الكلي واخلاص
ــيــداني لألســر ــسح ا عــمــلــهـم بــأجــراء ا
الـفقيرة الى(3000)  بـاحث فضال عن كادر
اداري يــصل الى (650) مــوظـفــا لـيـؤسس
عـمـلـهم الى انـشاء قـاعـدة بـيانـات رصـيـنة
ـعـلـومــات بـهـيـئـة في دائــرة تـكـنـلـوجــيـا ا
احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة . امـا فـي مــجـال
سـجل الـعاطـل والـباحثـ عن العـمل ا
في قـاعـدة بـيانـات دائـرة العـمل والـتدريب
ليون باحث واقامة والـبالغ عددهم قرابة ا
الـدورات الـتـدريبـيـة وشـمولـهم بـالـقروض
درة للدخل فقد ركزت شاريع ا اخلـاصة با
اخلـطة على اضافـة مبالغ من اجل التوسع
في شمول اكبر عدد من الباحث العاطل
ـشــاريع الـصــغـيـرة عن الــعـمل بــقـروض ا
ــدرة لــلــدخل  كــمــا ركــزت اخلــطـة عــلى ا
الــتــوسـع في مــجــال حــاضــنــات االعــمــال
ــشـجـعـة لـلـمـواهـب وحـسب احـتـيـاجـات ا
ســوق الــعـمل وايــضــا الـعــمل عــلى الـزام
ــتــعــاقـدة مـع الـوزارات عــلى الــشــركــات ا
لـسنة تـنفـيذ قـرار مجـلس الوزراء رقم  46 
ـئة من  2012 واخلـاص بـتشـغيل  50  بـا
الـعـمـالة الـوطـنـيـة فيـهـا وكـذلك الـطلب من
مــجـلس الـوزراء بـتـعـديل قـرار  80 لـسـنـة
2013 والـعمل عـلى انشـاء مراكـز تدريـبية
تـختص بتخريج مدرب للمهم بعد شمول
الـوزارة بــتـطـبـيق قـرار فك االرتـبـاط ونـقل
ـــراكــز الـــصالحـــيـــات وانـــتـــقـــال اغــلـب ا
الــتــدريــبــيــة لــلــمــحــكــومـات احملــلــيــة في
احملــافــظــات). وتــضــمــنت اخلــطــة ايــضـا
ـناقلة االموال سؤولة  (مـفاحتة اجلهـات ا
ـــراكــز الــطـــبــيــة والـــصــحــيــة لــتـــاهــيل ا
والــعالجـيــة اخلـاصــة بـفــئـة ذوي االعــاقـة
واالحــتــيــاجــات اخلــاصـة مـن اجل تــقـد
خـدمـة فـضـلى لـهم كـونـهـم شـريـحـة مـهـمة
وواسـعة في اجملتمع كمـا تضمنت اخلطة
اولــويــة تــضــمـ الــعــمــال الــعــامـلــ في
الـشـركـات مع مـراعـاة لـلـشـركـات التـي تقع
ــــنـــاطق احملـــررة ضـــمـن احملـــافـــظـــات وا
ودراســـة وضـــعـــهـــا وامـــكـــانـــيـــة تـــقـــد
التسهيالت لها من اجل عودتها للعمل).
واكـد وزيـر الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـية
الـدكتور بـاسم عبد الـزمان ان الوزارة على
تــعـاون وتـواصـل مع الـشـركــات الـنـفــطـيـة
ـشـاركـة لـتـذلـيل جـمـيع وتـعـمل بـصـيـغـة ا
شاكل والعقبات في العمل للوصول الى ا

بـخصوص اعداد الـعمال وضمـان حقوقهم
وعــمل فـرق الـتـفــتـيش وتـشـغــيل الـعـمـالـة
احملــلـيـة تــطـبــيـقـا لــقـرار مــجـلس الـوزراء
وامــكـانــيـة ادخــالـهم فـي دورات تـدريــبـيـة
ــواقع الــنــفــطــيـة تــؤهــلــهم لــلــعــمل في ا
ومالحـظات اخـرى تتـعلـق بدخـول العـمالة
االجـنبيـة واصدار اجازات الـعمل متـعهدا
ـشاركة بـدأ التـعاون وا ـعاجلـتهـا وفقـا 
بـغيـة الوصـول الى صيـغة مـوحدة تـضمن
عـمل اجلانـب في بـيئـة قانـونيـة سلـيمة).
من جــانـبه قـال مــديـر عـام دائـرة الــتـقـاعـد
والـضـمان االجـتمـاعي للـعـمال عـلي جعـفر
احلـلـو ان (قـانـون الـعـمل الـعـراقـي يـسري
عــلى جــمــيع الــعــامــلــ في الــبـالد سـواء
اكــانـوا عــراقـيـ او اجــانب ومن ثم قـرار
ـــســتــثــمــر مــجـــلس الــوزراء الــذي ألــزم ا
ـئة بـتـشغـيل عمـالة وطـنـية بـنسـبة  50 بـا
تـقابلها عـمالة اجنبـية الفتا الى ان قانون
الــتـقـاعـد والــضـمـان االجــتـمـاعي لــلـعـمـال
يـــنـص عــلـى اســـتـــقـــطــاع  % 5 مـن أجــر
الـعـامل و % 12يـدفـعـهـا رب الـعـمل اي ما
يــعـادل  % 17تــذهب لــصـنــدوق الــتـقــاعـد
نح والـضـمـان االجتـمـاعي الـذي بـدوره 
ضمون مستـحقاتهم بعد نهاية الـعمال ا
اخلــدمــة. الى ذلـك اعــلن مــديــر عــام دائـرة
هندس عمار عبد هني ا العمل والتدريب ا
الـواحد ان الوزارة باشـرت حملة تفـتيشية
واسـعـة للـشركـات الـنفـطيـة بعـد الـتنـسيق
مع شـركـة نفـط البـصرة وتـمت زيـارة عدد
من الــشــركــات الحـصــاء اعــداد الـعــامــلـ
ـقاطـعة فـيهـا مؤكـدا ان احلمـلة مـستـمرة 

بيانات العمالة مع الشركات). 

مـســبـوق في مـعــدالت خـمس جـرائم
خالل 2018 مـبـيـنـة جتـاوز الـنـسـبة
الى % 80 ياسا باألعوام السابقة. 
تحدث اإلعالمي باسم شرطة وقال ا
ديــالى الــعــقـــيــد غــالب الـــعــطــيــة لـ
(الــــزمـــــان)  إن  ( جــــرائـم الــــقـــــتل
سـلح واالبتزاز واخلطف والسـطو ا
واخملـــدرات والــتـــزويــر انــخـــفــضت
بـنــسب غـيــر مـســبـوقـة خالل 2018
وجتـاوزت حــاجـز الـ % 80 قـيــاسـا

اضية) .  باألعــوام ا
واضـــاف الـــعـــطـــيــة أن (% 95 من
مـلــفـات الـقــتل  كـشـفـهــا واعـتـقـال
اجلــــنــــاة)  الفـــتــــا الى ان  (بــــعض
اجلــرائم  حــســمــهــا خالل اقل من
ســاعـة من ارتــكـابــهـا بــفـعل تــعـاون
ــــتــــحـــدث ). واشــــار ا ــــواطــــنــــ ا
ــلـفــات الـتي اإلعالمي الى أن (اهم ا
شغـلت الـراي الـعام خالل الـسـنوات
اضية وهي جرائم اخلطف الثالث ا
اصبحت شـبه معدومـة في احملافظة
بــعــد االيــقـاع بــعــدة شــبــكـات خالل
ــاضــيــة كــانت مــتــورطــة االشــهـــر ا

بسلسلة من جرائم اخلطف). 
‚dÞ ¡U «

وفي سياق  آخر اعـلن عضو مجلس
مــحـافــظـة ديــالى عــمـار اجلــبـوري
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أعـلن رئـيس اجملـلس احملـلي لـقـضاء
ـقداديـة في مـحـافظـة ديـالى عـدنان ا
الــتـمــيــمي تـعــلـيـق أعـمــال اجملـلس
ـــعـــتــديـن عــلى حلــ مـــحـــاســبـــة ا
أعضـاءه. وقال التـميـمي لـ  (الزمان)
ــقــداديـــة عــلق امس إن  (مـــجــلـس ا
أعــــمــــاله الى إشــــعــــار آخــــر حلــــ
محاسـبة اجملـاميع التي إعـتدت على
األعضاء الثالثة بسبب الصراع على
مــنـــصب الـــقــائـــمـــمــقـــام). وأضــاف
التيـمي أن  (اجمللس إحـال موضوع
حـسم مـلف انـتـخـاب الـقـائـمـمـقـامـية
الى مــجـلس ديــالى  حـيـث سـيــعـقـد
األخير جـلسـة طارئة قـريبا بـحضور
العمـليات وإدارة احملـافظة لـلوصول
الى صـــــــيغـة تـفـاهم وحـسم األمر).
واكــد قـائـد شــرطـة مــحـافــظـة ديـالى
الــلــواء فـيــصل كــاظم الــعـبــادي بـان
الــعــام اجلـــاري االدنى في ضــحــايــا
االرهـاب مـنذ  13سـنـة الفتـا الى ان
االرهاب انكـسر في ديـالى وانخفض
نـشاطـه.  وقال الـعـبـادي لــ (الـزمان)
امـس ان  (ديــــــالـى شــــــهـــــــدت خالل
 2018تغيـير مهم في االسـتراتيـجية
االمنية انعكـست ايجابا في مواجهة
مــــا تـــبــــقـى من عــــصــــابــــات داعش

االرهـــابـــيـــة وجنـــحت فـي تـــفـــكـــيك
ســلـــســـلـــة مـن اخلاليـــا اخلـــطـــيــرة
بعـملـيات نـوعيـة جرت في عـدة مدن
ومنـهـا بعـقوبـة) . واضـاف العـبادي
ان (االرهــــاب انــــكـــســــر في ديــــالى
وانــخــفض نــشــاطـه بــنــســبـة 90%
ـاضي  الفتا الى ان قيـاسا بالـعام ا
معـدل ضـحايـا االرهاب خالل 2018

هو االقل منذ  13سنة) . 
عركة مع واشار العبادي  الى ان (ا
فــلــول داعش مــســتــمــرة في قــواطع
مـــحـــددة مـن خالل تـــعـــقب اخلاليـــا
الــنـــائــمــة والــتي حتــتــاج الى بــعــد
استخباري وهذا ما نقوم به بالوقت
الراهن وحققنا جناحات مهمة خالل

اضية.  االشهر ا
WOM « WDš

وب قائد شرطة ديالى  ان  (2019
ـشـهد سـيشـهـد تـغيـيـرات اكـبر في ا
االمــنـي من خالل انــهـــاء مــلف غــلق
الــطـرق فـي كل مـدن ديــالى وتــقــلـيل
السيـطرات والـعمل على انـهاء كامل
ــدن ــســـلـــحـــة فـي ا لـــلـــمـــظـــاهـــر ا
والـقـصـبـات كـرسـالـة تـطـمـ لـلـراي
الــعـام حــول االوضــاع الـداخــلــيـة) .
ومن جانب آخر كشـفت قيادة شرطة
محافـظة ديـالى   عن انخفـاض غير

ـشروع إكـساء عـدة طرق بـاشرة  ا
رئـيسـيـة في منـاطق نـاحيـة قـره تبه
ــة شــمــال شـرقي والــقــصـبــة الــقـد
ديـالى  عــلى نـفـقــة صـنـدوق إعـمـار
ـــــــنــــــــاطـق احملـــــــررة). وأضـــــــاف ا
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كان عـلينـا االختـيار امـا الذهاب الى
الهي في بــورصــة او الى مــديــنــة ا
اسـطـنـبــول ونـحن لم نـخـتـر اي من
اخلــــيـــاريـن! ألن الـــذهـــاب الـى تـــلك
ـنـاطق مع الـكروب (تـخـسـر كـثـيرا ا
خـاصة وانـني قد زرت وترى قـليال)
بـورصـة مـرت وهي مـديـنـة جـمـيـلة

في فصل الصيف
!امـــا االن فال هـــو صــيف ونـــتـــمــتع

بطـبيعـتها اخلـضراء اجلـميلـة هناك
والـــبـــرودة الـــتي يـــوفـــرهـــا اجلـــبل
والـشالالت واليـنـابـيع وال هي شـتاء
مـارسة ويغـطي الـثلج جـبل ادلـداغ 
الـسـيـاحـة الـشـتـويـة وهي نـادرة في

الوطن العربي!
بــــورصــــة هي عــــاصــــمــــة الــــدولــــة
العـثـمانـية قـبل فتح الـقـسطـنطـينـية
من قــــبل مــــحــــمــــد الــــفــــاحت ونــــقل
الــــعــــاصـــمــــة الى اجلــــانب االوربي

wFL²:« wLK « g¹UF² «

(اسـطــنـبــول) وبـرنـامـج الـكـروب مع
االسف ال يـركـز فـي رحـلـة الـبـورصـة
ـشـويـات اال عـلى الــتـلـفـريـك واكل ا
لــــــذلـك مـن يــــــرغـب الــــــذهـــــــاب الى
ــضي يــومـ الــبـورصــة عــلـيه ان 
لـيـوفـر لـنـفـسه فـرصـة زيـارة متـحف
اتـــاتــورك الـــذي افــتـــتح عــام 1973
وكــــــــذلـك الـــــــــذهـــــــــاب الـى شالالت
ســانــتــابـــات ويــنــابــيع اديالت وفي
لـذلك قررنا الشـتاء الى جـبل ادلداغ

الــيـــوم انــا وصــديــقي ابــو ســلــوان
الـــذهــاب الى مـــعــرض مــتـــخــصص
ـطاعم وكذلك قاهي وا بتجـهيـزات ا
الـــتــقــطــنــا الــصــور مع الــســيــارات
ـــة قـــريــبـــة من ــعـــروضـــة الـــقــد ا
ـعـرض وايـضـا الـذهـاب لـلـتـسوق ا
(OUT LAT) مـن مـــول يــــطـــلق عــــلـــيه
ويعني بـلغـة التجـارة (التصـفية) او
(اخلروج من الـسوق) وفـعال محالت
ــــمــــتــــازة ـالبس ا ال سـي قــــدمت ا

وبأسعار رخيصة جدا.
#UH « Ÿ—Uý

كان علينا ان نقضي الليل في شارع
الفـاحت بـنكـهـته الشـامـية ألن مـعظم
ـطـاعم واحملالت من الـعـامـلــ في ا
هاجرين السوري فكان النازح ا
ال بــد من تــنــاول الــفالفل الــســوريـة
ومن ثم تـوجـهـنا ـقبـالت الرائـعـة وا
الى مسجد محـمد الفاحت الذي يضم
دار الــــفــــتــــوى واجملــــمـع الــــديــــني
ـنطقة بشوارعها (كارسامبا) وتعد ا
ــنــاطـق احلــيــويـة واســواقــهــا من ا
والتـاريخـية ال تـنقـطع منـها احلـركة

نهار وليال! 
ــســجـد بــنــاه مـحــمــد الـفــاحت عـام ا
 1470-1462 وهـو حتـفـة مـعـمـارية
بــجـانب من فن الــزخــرفــة والـبــنــاء 
سجد توجد مكتـبة عظيمة تعرض ا

ة! الكتب القد
وهــنــاك الــبـازار او الــســوق الــقـد
ــســكـوف وهــو من اكــبــر االسـواق ا
غـطـاة في العـالم بـني هذا الـسوق ا
يعـمل جميع في عهـد محمـد الفـاحت 

ايام االسبوع عدا االحد! 
وفـيه تــبـاع كل ويـضم  60 شـارعــا 
انـــواع الــســلـع والــبــضـــائع وكــذلك
كما يوجد سوق االعشاب والكرزات 
وغير بـعيد عنه احلى جلسة للنساء
THER OF فـي مــــطــــعم الــــســــمك

ـــطـــعم في وقت  TOPويـــطل هــذا ا
الـغـروب خـاصـة عـلى مـسـجـد احـمد
آغا لـتضرب االلـوان البرتـقالـية على
زخـرفـة اجلـامع لـتـشـكل لـوحـة غـاية

في اجلمال.
بــعـد االنــتـهــاء من الــتـســوق ولـيس
هناك معاناة ألن جـميع العامل في
! اجتـهـنا الى احملالت من الـسوريـ
احــــــد مــــــحـالت بــــــيع الــــــقــــــهــــــوة
كـنت قـد طـلـبت في احد واحلـلويـات
ــــطــــاعـم كــــوال (دايت) فـــــرد عــــلي ا
التـركي (سـكـر سزز) اي بـدون سـكر
فعنـدما اردت قهـوة مرة قلت لـلعامل
الــتــركـي قــهــوة ســزز ضــحك وقــال
بدون سكر(مرة) ونـحن بالعراق نعد
هذه الـكلمـة مثل شـتيـمة (ادب سزز)
او (اخالق ســـزز) يــعـــني مـــا عــنــده

اخالق.
ويــبـــقى االتــراك يــتــذكــرون مــحــمــد
الـفـاحت بـكل احـتـرام ألنه نـقـلـهم الى
اجلــانب االوربي وجــعــلـهم يــطــلـون
عــلى مــضــيق الــبــســفــور واخلـلــيج
ويفتخرون بإن الـفاحت وجيشه عبر
الــســور الــعـــظــيم لــلـــرومــان وقــهــر
اجلـيش الرومـاني لـتـكون تـركـيا من
ؤثـرة في الـتاريخ االمبـراطـوريـات ا
ولــــهــــا وجـــود قــــوي في احلــــاضـــر
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ــشـــروع  رفــعه اجلــبـــوري أن  (ا
قـبـل عـامـ تـقــريـبـا وبـدأت عــمـلـيـة
تــنـفــيــذه اآلن بـعــد إكـمــال إجـراءات
ـنفـذة ) الفـتا الى إحـالته لـلـشركـة ا
أن  (هنـاك عدة مـشـاريع نفـذت بدعم

عدنان التميمي
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