
الـــصــحـي اجملــاني مـن خالل تـــزويــدهم
بـكــتــاب تــايــيــد مــوضــحــا فــيه احلــالـة
الصحية للمـستفيد العفائهم من دفع اي
ـؤسسات مبـالغ ماليـة لقـاء مراجعـتهم ا
الصحية في جميع احملافظات الفتا الى
سؤولة بالدرجة ان اللجان الطبية هي ا
االســاس عن الـفــحص الــطـبي وحتــديـد
حاجة ذوي االعاقـة الى االمتيازات التي
ذكور آنفاً). يستحقونها وفق القانون ا
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واضاف ان (لـعـمل اللـجان الـطـبيـة االثر
البالغ في اجنـاز االحاالت بـوقت قياسي
مـشـيـدا بـالـدور الـذي تـقـوم به من خالل
فــحص اكــثــر من  200 حــالــة مــرضــيــة
يومي األربـعاء واخلـميس اسـبوعـيا في
دائـــرة الــتـــاهــيل الـــطــبي واجملـــتــمــعي
ؤقت في هني والتربـوي في مقرها ا وا
هـنـية بـنايـة دائـرة الـصحـة والـسالمـة ا

الى ان الــدورة نــاقــشت كــيــفــيــة ايــجـاد
السبل الكفـيلة بتطويـر عمل تلك اللجان
ــشــاكل واخلــروقــات الــتي ومــعــاجلــة ا
تـرافـقـهـا من خالل مـا  طـرحه من قـبل

احلاضرين). 
واوضح ان (الـدورة تطـرقت الى مـراقـبة
مــدى تــطــبــيق احــكــام قــانــوني الــعــمل
والتـقاعـد والضـمان االجـتمـاعي للـعمال
والــتـــعــلـــيــمـــات والــقـــرارات الــصــادرة
ـوجـبـهـمـا فـضال عن مـراقـبـة تـطبـيق
عـقــود الـعـــــــــمل الــفـرديـة واجلــمـاعـيـة
ومـــدى مالءمـــتــــهـــا تـــشـــريـــعـــات هـــذه
). وب انه (جرى التأكيد خالل القوان
الـدورة عـلى مـتابـعـة الـعـمالـة األجـنـبـية
ـــوضـــوعـــيـــة ـــعــــلـــومـــات ا وتـــقـــد ا
واإلرشـادات الــفـنــيـة الى أطــراف عالقـة
الــعـمل بــخـصــوص الـوســائل الــكـفــيـلـة
بتنـفيذ األحـكام القـانونيـة وتوفيـر آلية
لـتلـقي الـشكـاوى من الـعمـال والتـحـقيق
فيها لـضمان عدم انـتهاك حقـوق الطبقة

العاملة). 
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مركـزي معـتمـد على ايـدي مالك متـطور.
ويأتي تنفيذ البرنامج السنوي للتدريب
ـوضوعة من قبل دائرة حتقيقا لـلخطة ا
تضـمنة اقامة هني ا العمل والتـدريب ا
ـسـجـل دورات لـلـبـاحـثـ عن الـعـمل ا
في قـاعـدة بـيـاناتـهـا الكـسـابـهم مـهارات
فنية وعمليـة تساعدهم على الدخول في

سوق العمل العراقي.
W¹d¹uDð …—Ëœ

فـتشي واقامت الـوزارة دورة تطـويريـة 
االحتـاد الـعـام لنـقـابـات الـعـمـال واحتاد
الـصـنـاعـات الـعـراقي لـدعم نـشـاط جلان
تــفــتـيش الــعــمل بـهــدف شــمـول جــمـيع
ــظــلــة الــضــمــان الــطــبــقــة الــعـــامــلــة 
االجـتمـاعي. ونـقل الـبيـان عن مـديـر عام
هني عـمار عبد دائرة العمل والـتدريب ا
الواحد قوله ان قسم تفتيش العمل نظم
دورة تــــخـــتـص بــــعــــــــــــمل الــــلــــجـــان
يـــــداني التـفتيـشية وآلـية عـملــــــــهـا ا
ـعــــــــوقـات الـتي تواجـهـها واهـــــــــم ا
لــلــمــدة من  (2019 / 1 / 17-13) الفــتــا

ـادة  19للـمـع وخـاصـة مـا يـتـعـلق بـا
وظف/ تفرغ بشقيها الراتب واجازة ا ا
روري ـنح الرقم ا ادة  18اخلاصة  وا
عفي من الضريـبة والكمرك  فضال عن ا
يـوم الـثالثـاء اخلـاص بـفـحص احلـاالت
ـتــفـرقـة والــتي تـخص بـاقي ـرضــيـة ا ا

ذكور). امتيازات القانون ا
وافــــتـــتـــحت وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون
االجتـمـاعيـة دورات تدريـبـية جـديدة في
بداية الـعام احلالي لـلباحـث عن العمل
سجل في قاعدة بيانات دائرة العمل ا
هنية هني خملتلف الورش ا والتدريب ا
دد مـختلـفة. وقـال مدير والتـعليـميـة و
ـــهــني عـــام دائــرة الـــعــمل والـــتــدريب ا
ـهـنـدس عـمـار عـبـد الـواحـد ان الـقـسم ا
الـعراقي الـكـوري للـتـطويـر الفـني بـاشر
بتـقـد خدمـاته التـدريبـيـة والتـعلـيمـية
مـطـلع الـعــام احلـالي لـعـدد من اجلـهـات
ـسـتـفـيــدة مـنه مـشـيـرا الى ان الـقـسم ا
اسـتقـبل  41 مـتدربـا في دورة تـأهـيـلـية
ـشـاركـون لـقــيـادة احلـاسـوب ويـتــلـقى ا
فــــيــــهـــــا دروســــاً في (الـــــســــوفت ويــــر
والــــهـــــاردويــــر واالوفـــــيس والــــوورد
واالكــســيل والــبــاور بـويــنت واالكــسس
وغــيــرهـــا). واضــاف ان الــقــسم افــتــتح
ايـضـا ورشـة لــلـتـصـويـر الـفـوتـوغـرافي
والفيـديوي شارك فـيها ( (14متدربا إذ
تقام هذه الورشـة من خالل التعاون ب
هـني ومـنظـمة دائرة الـعـمل والتـدريب ا
الهـجرة الـدولـية لـتطـوير واقع الـتدريب
ـتدربـ بـغـية ورفع مـهارات ومـعـارف ا
تــأهـيــلـهم لـالنـخــراط في سـوق الــعـمل.
واشار الى قيـام القسم بـقبول ومـباشرة

متدربا في دورة تعلم اللغة 51
ــبــتــد االنــكــلــيــزيــة لــلــمــســتــويــ (ا
ـتـوسط) سـتـسـتـمـر شـهـرين يـحـصل وا
تـدربون على دروس وفق مـنهاج فيهـا ا

او حـتى احلمـامـات واماكـن اللـهو
فهي تندثر لعدم قدسيتها! 

ولـعل االسـواق هـو االسـتـثـنـاء من

لـذلـك هي تـبــقى مـئـات قـدســيـتــهـا
ة امـا بـاقي االماكن الـقـد الـسـن
التي تـختص بـالرفاهـية كـاحلانات
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اشاد النائب االداري لرئيس هيئة رعاية
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة علي
جــعــفــر احلـلــو بــدور الـلــجــان الـطــبــيـة
ــكـلــفــة من وزارة الــصــحـة اخملــتــصــة ا
رضى من االشخاص بفحص ومعاينة ا
ذوي االعـاقــة في دائـرة الــتـاهــيل/ قـسم
ركـز الـوطني لـلصـحة التـاهـيل الطـبي ا
ـهــنـيــة مـشــيـرا الى (الـدور والــسالمـة ا
ع هم في اجنـاز معامالت ا الفاعل وا
ـتـفـرغ وفق اــــــلـمـادة  19من الـقـانون ا
ـــــادة 18 رقم  38 لــــــســــــنــــــة 2013 وا
ــروري من الــقــانـون اخلــاصــة بـالــرقم ا
ــواد الــتي حتــتــاج ذاته وغــيـــرهــا من ا
لــلـفــحص الــطـبي بــغـيــة اصـدار الــقـرار
الـالزم لــــــــذلـك حــــــــسـب الــــــــضـــــــــوابط
والـتـعـلـيـمـات الـقـانـونـيـة . واكـد احلـلـو
حـــصـــول ذوي االعــاقـــة عــلـى الــتـــامــ

نبض القلم

بغداد
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ـعنـي بـأمره الـى جهـد إستـخـباري  وال عـيون سـرية  وال ال يحـتـاج الشـارع من ا
مـسـتـشـار بـأي مسـتـوى  أو من يـلـفت الـنـظر الـيه  ويـدق نـاقـوس اخلـطـر لديه  أو
إنتـظـار رأي  (سالـكـيه) لتـعـرف حاله  ومـا فـيه من أمور يـشـكو مـنـها  ويـضج بـها
وتـستوجب الـتغـييـر  ألنه مفـتوح أمـام اجلمـيع بشـرط أن يرفع من بـيده أمـر تغـييره
انع لـلـسمـع  و( احلاجب لـلـرؤية ) - عـن زجاج سـيـارته  ويرى هـذا التـظـليـل  - ا
ـبـاشـر حـال الـشـارع البـائـسـة  ويـنـزل الـيه.. يـتـجـول فـيه .. ويـعـيش بـ أهـله  بـا
عـاناة  الـتي لم يلتـفت اليهـا أحد  لكي ويـتعـرف على أدق تفـاصيل عنه   ويـعرف ا

يتخذ قرارتغييرها نحو االفضل ويزيل عبئها عنه..
× الــشــارع مـدرســة مـفــتــــــــوحـة يــتــعـــــــلم مــنــهـا اجلــمـيـع  كل حـسـب مـســتـواه

ومسؤوليته .. 
ـن يـريـد أن يتـعـلـم  درسـا تـطـبيـقـا عـمـلـيـا لـذلك الـتـنـوع  فـي هذه ×الـشـارع يـعـطي 
الـفـسـيـفسـاء اجلـمـليـة  في إطـار وطـني شـامل حتت خـيـمة الـوطن  الـواسـعة.. درس

نتعلم منه كيف نعزز هذه  الوحدة  ..
× الشارع لـوحة جميلة تنمي الذوق  وتنـعش الروح   تعكس الوان الطيف الشعبي
األصـيل  .. جتد فـيه كل طبـقات اجملتـمع وشرائـحه ومكـوناته  ومـستـوياته الـثقـافية

واالجتماعية  ..
× الشارع  كالـوحدة العسكرية  تأخـذ عنوانها من آمرها الـذي يبرهن على عبقريته
نصبه  في أداء اجلندي ومظهـره..  العالقة ب االثن تبادلية .. وقوته واستـحقاقه 
مـهمـة االول تطـويـر الثـاني  وواجـبه أن يصل به الى مـسـتوى  من الـكـفاءة  تـتيح له

هارة  عالية في كل الظروف واالحوال  .. تسديد الضربة الى الهدف - العدو 
تستـطيع أن تعرف مستـوى االول في فن القيادة من التزام وانـضباط الثاني وكفاءته
ـطلوبـة.. فالعالقـة ب األمر فـي أداء واجبه القـتالي .. تفـاعل االثن يـعطي الـنتائج ا
عـادلـة  الكـيمـيـاوية .. الـعالقـة ب ذرات الـهيـدروجـ واالوكسـج واجلنـدي مـثل ا

ادة نفسها  عادلة  ال يعـطي ا اء   وأي تغييـر في ا مثال ينتج عـنها مادة إسمـها ا
ا  يأخذ شكل مادة اخرى مختلفة.. ور

ـسؤول بـالشـارع .. إختـصاصـة العـام هو الـشارع  أي وهـكذا هي  أيـضا عالقـة ا
فـهم اجملتـمع وحاجاته وتـطلـعاته ومشـاكله .. ومهـارته تكـمن في توظيف إخـتصاصه
اخلـاص خلـدمـة االخـتـصـاص  الـعـام ..  ومـهـمـته أن يـسـتـجـيب حلـاجـة  الـشـارع 

ويعرف ما يريد منه واإلمور التي يعاني منها لكي يظهر بالشكل اجلميل ..
ÂUEM « uM  W UEM « 

ـادي ليس بـأحسن مـن حالـنا  زار دولـة أجـنبـية رئـيس وزراء دولة عـربيـة وضـعهـا ا
أخرى  وبدون الـدخول في الـتفاصـيل   لكي ال يكـون إعالنا لهـا  ودعاية له أذهب
مبـاشـرة الى مضـمون اخلـبر ومـا لـفت انتـباهي فـيه هو (الـقـمامـة) التي تـشوه وجه
الـشـارع  والـنظـافـة وهي سـر اجلمـال  وتـعكـس مسـتـوى النـظـام  وهـيبـة الـشارع

ومدى   إحترامه وعدم االعتداء على حرمته لكي يحافظ على جماله ..
ضيفة  في عني في بالده بدراسة جتربة تلك الدولة ا هذا الرئـيس الضيف وجه  ا
مجال التـخلص من القمـامة  التي تعـد في بالده مشكلـة ينبغي الـتخلص مـنها  بعد
ضيفـة فيها  ليس في ما  رأى ما بـهره من النظافـة  واالستفادة من خبـرة الدولة ا
ـا في تدويرها  وليس جـمعها لـتكون جباال ومـعالم للمدن التخلص مـنها فقط  وإ

شكلة الكبيرة  .. كما حال بالدنا  مع هذه ا
وهـذه هي مـسؤولـيـة  الـدولـة  والقـائـمـ عـلـيهـا تـبـدأ من رفع الـقـمامـة والـنـظـافة في
الـشـارع  وتـتـدرج صـعـودا الى مـهـمـة  الـسـيـادة والـدفـاع الـتي تـتـطـلب تـضـحـيـات

جسيمة تصل الى حد االستشهاد ...
وأنـا اطــالع اخلـبــر مـرت في ذهــني صـور شــوارعـنـا وأحــيـائــنـا وتـكــدس الـنــفـايـات
ياه في موسم االمـطار والسيول  وحالها في الصيف  واالوساخ فيـها  وغرقها با
سؤولية   وكم  حقق منها وتمنيت أن يراجع كل مسؤول تعهداته في بداية تسلمه ا
سؤولية  بان ... فكم حققت أمينة بغداد مثال من  تعهدها  للبغدادي عند تسلمها ا
تكـون بغـدادهم نظـيفـة  وبحلـة جديـدة تغـاير ما آل الـيه وضعـها  ذلك الـتعـهد الذي
بـعث  حالـة من الـتفـاؤل  في الـنفـوس دفعـتـني الى أن أكـتب مقـاال نـشر  في الـزمان
بـتاريخ  22 شـبـاط  عنه 2015بـعنـوان ( النـظـافة : مـهمـة وطـنيـة وقيـمـة حضـارية) 
تـقشـفة) في حيـنه  بل ذهبت وازنـة (ا فـهي  لم تذهب فـي االحالم بعيـدا  بسـبب ا
ن يتطلع الى مكن  ا (السهل عليها)  وفي حدود ا متـنع)  عند غيرها  ور الى (ا
عجز  وال يحتاج ما يريده مـنها  وهو  في متناول اليد ماديا وفنيا وليس بالعمل ا
الى تـكنلـوجيـا متطـورة  وخبرات أجـنبـية  وعمـالة مـستوردة  بل حتـتاج الى عامل
سـتويـات للـعمـليـة  وتمـاس مبـاشر نظـافة  ومـشرف مـيداني  ومـتابـعة من أعـلى ا
بالشـوارع واالزقة  واالحيـاء  وتطبـيق النظـام  والقانـون  ومساحـات خضراء من
إنـتاج مـشاتل الـعاصمـة  وهي أمور بـسيـطة  في مقـدور أي مسـؤول بلـدي أن يقوم

بها في منطقته ..
لـيس األمـر بذلك الـتـعـقيـد  و جتـارب الشـعـوب الفـقـيرة الـنـظيـفـة  تؤكـد  ذلك ..فـهذه
ثـال بـلـد فـقيـر في أفـريـقـيـا   لكـن نظـافـة شـوارعـها أول شيء روانـدا عـلى سـبيـل ا
يـجلب االنتـباه  فـيها  حـيث يسـتمر عـمل النـظافة عـلى مدار الـيوم  وهنـاك غرامات
تـفرض عـلى من يلقي الـقمـامة في الشـوارع   وللشـرطة سـلطة ضـبط من يخالف ..

فالنظافة فيها تعد ثقافة وعادة..
ولـكن هل تغـيرت صورة بـغداد  عـلى مدى تـعاقب احلـكومـات وظهرت بـحلـة نظـيفة 
وهل ظـهر وجـهـهـا  اجلـمـيل بـعد أن تـوارى وراء صـخب الـفـوضى  والـتـجـاوز على
ـعـالم (الـطبـيـعـية) شـوارعـهـا  وأصـبحت تـالل النـفـايـات واالنقـاض واالوسـاخ من ا
ناطقها  ومداخلها من جهاتها االربع  والتي تعد عنوانا لها ..? ألوفة   شاهد ا وا

×  الواقع يجيب ...
ة عن حـال بغداد تـصادفك عـلى الطـريق .. ومن تلك الـصور التي  صـور كثـيرة  مـؤ
ـؤسسـات  احلكـوميـة  في شارع 84 تـبعث عـلى األسى أن تـتحـول واجهـة  إحدى ا
ـثال الى مكب لـلنفـايات  فيـما حتولت اجلزرة في حي العامل  بـبغداد عـلى سبيل ا
الــوســــطــيــة  لــلــشــارع الى مــكــان لـرمـي الــقــــمــامــة  الــتي امــتـــــــــدت الى وسط

الشـــــارع  وتتملك من يشاهدها العجب لهذا التشويه جلمالية الشارع  .       
سؤول  – أي مسـؤول  في الدنيا  لـيس عابر سـبيل في الشـارع  .. بل ينبغي أن ا
ارس فـتوح  مـثال هو الـشارع   يـكون في تـواصل دائم  مـعه  فمـكتب احملـافظ  ا
من خالله واجبا قـياديا وطنيـا يتمثل في معـرفة نبضه  وقياس مـدى صحته وسقمه

ناسب للشفاء ليمارس بعدها حياته بصورة طبيعية .. ..لكي يصف له العالج ا
والشارع  في الـعالم هو إسـتطالع دائم عـلى الهواء  لـلحالـة السيـاسية في أي بالد
في الدنيا  وكـتاب مفتوح مكتوب بكل اللغات   ليس بحاجة الى مترجم  وهو فولد
اعالمي يشـمل الـبالد كلـهـا   يجـده الـزائر أمـامه أيـنمـا حل فـيهـا  ويـعكـس حالـها

بدقة عالية ...
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والـزائـر يـعـرف مـسـتـوى الـبالد من شـارعــهـا ..  مـنه  يـعـرف قـوتـهـا االقـتـصـاديـة 
عروض  من  البـضائع الوطنـية  ومنه يعرف مـستوى تعـليمها وإنتاجهـا من خالل ا
وثـقـافـتـهـا وصحـتـهـا ومـكـوناتـهـا واسـواقـهـا ويعـرف نـسـبـة الـفقـر والـبـطـالة  ودور
شبابهـا  ويعرف هيـبة الدولة من  درجة تـطبيق القـانون .. من نظافـته  وقوة النظام

ثل الدولة ) في الشارع ... رور الذي يعد (  وااللتزام  فيه   ومن شرطي ا
ـسـؤولـية الـسـيـاسيـة واالداريـة .. ولـهذا يـجب أن يـتـقدم وهـكـذا صـعودا فـي سلم  ا
الـصفوف مـن يفهـم الشارع  –الرأي الـعام جـيدا  و يعـرف ما يـريد .. وواجبه رفع
ـواطن  وتـوفـيـر ما يـحـتـاجه   لـكـــــــي يـتـــــقدم الى األمـور الـضـاغـطـة عن حيـاة ا

أمام  نحو االفضل ..
ـكن أن تعـرف أداء الدولـة   وإجناز احلـكومـات من الشارع .. وبـاختـصار شـديد 
حيث ينـعكس عليه العمل والفـشل  ...في النظام والنظافـة  واالقتصاد واالنضباط 

والعالقة  ب الشعب والنظام .. ..الخ من االمور التي اشرنا اليها..
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ولدات الكهربائية االهلية أكثر من خمسة عشر عاما وضخب ا
أل الــفـضـاء بـالــضـوضـاء  بــعـد إن انـتــشـرت  في االحـيــاء كـالـسـرطــان  بـشـكل
ـدينـة الـتي  شوهـها االهـمال  ودون عـشوائي  دون  ضـوابط  ومـراعاة جلـمالـية ا
ولـدات أموالـها فقط  إعـتبـار( لراحـة ) البيـوت  وكأن قـدرها أن ال تـستـنزف هـذه ا
ـا تسـلب راحتـهـا أيضـا .. صـخب يجـتازاجلـدران واالبـواب والشـابـيك  ويعـكر وإ

واطن   وهو في جنته االرضية (بيته) .. مزاج ا
ولدات في  أسالك (شائكـة) شوهت منـظر الشوارع .. فال يـعقل أن  تمـتد اسالك ا
الشـوارع بـهذه الـصورة الـبدائـيـة  اخلطـيرة  عـلى مدى كل تـلك الـسنـوات العـجاف
ـوضـوع  إلنـقـاذ ـعـاجلـة ا واألمـر ال يـحـتـاج الى خـيــال  وال أمـوال   وال عـبـقـريـة  
ــتـخـلــفـة)  وسـبـق لي أن إقـتــرحت في مـقــال نـشـر في الـنـاس مـن هـذه االسالك (ا
الـزمان بـتاريخ   22 كـانون االول 2015 بعـنـوان (اخلط اخلامس) أن تـقوم اجلـهات
ـد (سـلك) خط  خـامس على  أعـمـدة الـكهـربـاء (الوطـنـيـة) يضـاف لالربـعة ـعـنـية  ا
ــولـدات خــارج االزقـة ـولــدات االهـلــيـة  وجتــمـيع ا ـوجــودة   ويــكـون خــاصـا بــا ا
والـشـوارع الـضـيـقـة  اذ ال يـعـقل أن تــبـقى االسالك تـتـدلى  بـهـذا الـشـكل الـبـدائي
ـولدات بـ الـبيـوت في األزقـة الضـيـقة بـهـذه الطـريـقة اخلـطـيرة اخلـطـير  وتـنـتشـرا

أيضا على احلياة والبعيدة عن الذوق واجلمال والصحة  ... 
 شواهد كـثيرة  تؤكد أن الشارع يـتكلم   لكن ليس هنـاك  من يسمعه  ويدفع حاله
ه اخلاص اذا من بيده أمرتغييره نـحو االفضل  بعيد عنه..  له عا الى  التسـاؤل .. 
ه األخر اخملتلف..?   فهل يـسير االثنان بـخط متوازين ?.. ومتى  والشارع له عـا

يلتقيان ..?..
 } } } }
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ال يـوجـد صـمت بال صـوت .. غـالبـا حـ  نـصـمت نـثـرثر
ا يكون صـمتنا هـذا أشد ضخبا في أعماقـنا كثيـرا   ر

من الصراخ ..
كالم جميل أعجبني ..

هــذه الــقـــاعــدة فـــدائــمــا تـــتــوسع
وتـتـطور في اسـطـنبـول وغـالبـا ما
تــكــون تــلك االســواق بــالـقــرب من
ـــقــدســة االمـــاكن ا
!وبــذلـك يــتـــســاءل
ـــتــــخـــصـــون الم ا
تــــوجــــد مــــثل  في
الـدولـة الـعـثـمـانـية
امــاكن لــلــتــســلــيـة
ـــرح والـــغـــنـــاء وا
ــاذا ال والــســهــر!و
جنـــــد لــــهـــــا اثــــرا

يذكر? 
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مـن ايــــجــــابــــيـــات
الـــفـــنـــدق الــثـــالث
الـذي انـتـقـلـنـا اليه
(رويال) على الرغم
مـن الـــــــــــــغــــــــــــرف
الــــــــصـــــــغـــــــيـــــــرة
واخلـــــــــــــدمــــــــــــات
السياحية البائسة
اال انـه قــــــــريـب من
كــان اجلــو االمــاكن الــســيــاحــيــة
ـا اضـطـرنـا الى ـطـراً  الـيـوم 
شــراء الــشـمــســيــات ألن عـلــيــنـا
الـــســيـــر نـــحـــو  نـــصف ســـاعــة
لـلـوصول الى مـنـطـقة بـايـزيد

زيـارة والـتـقـاط الـصـور بـالـقرب
من مـسجـد بايـزيـد الثـاني وهو
ابن مــحـمــد الــفـاحت وقــــــــــــلـد
ــســاجــد ابـــــــــيه في انــشــاء ا
لتخليده في سنة  1505م كلف
ـعــمـاري الــسـلــطـان بــايـزيــد ا
"خـــيـــر الـــدين"لـــبـــنـــاء جـــامع
ـعـمـاري بـنـاء وحـاول ا ــيـز
ــســـســجــد عـــلى غــرار (ايــا ا
صــوفــيــا) الـــكــنــيـــســة الــتي
حتــــولت في عــــهـــد مـــحـــمـــد
الفاحت الى مسجد واستغرق
وكان سجد 5 سنوات بناء ا
الــســلــطــان بــايــزيــد كــثــيــر
الــغـزوات ولـه عـادة غــريـبـة
في ان يـقــوم بـجـمع (تـراب)
ــعــارك الــذي في مالبــسه! ا

وحينـما سألـته زوجته عن السبب
قـــال لــــهـــا ســــوف اعـــمـل من هـــذا
الـتـراب صخـرة واوصي بـوضـعـها
حتت راسي في القـبر عنـدما اموت
وفــعال تـوجــــد هـذه الــصـخـرة في
ـسـجــد.وامام قـبـره اجملـــاور الى ا
ــــــســـــجـــــد يــــــوجــــــــد عـــــامـــــود ا

القسطنطـــــــية وهو اثري!
—«“UÐ b½«d

تستحق اسطنـبول ان تكون مدينة
االسـواق التـاريخـية فـهذا الـسوق
الـذي انـشأه مـحـمـد الفـاحت خلـدمة

ــصــلــ ا

في مـسـجــد ايـا صـوفــيـا ويـقع في
مـــنـــطـــقـــة بـــايـــزيــد هـــو مـن اقــدم
ويـطـلـق عـلـيه االسـواق واجــمـلـهــا
) او الـــســـوق بـــالـــســـوق (الـــقـــد
ـغـطى) ويـزور الـسوق 300 الف (ا
ســـائح وزائـــر يـــومـــــــــيـــا  عـــمــر
الـــــســـــوق  560ســـــــــــــنـــــة قـــــام
بـتوسـيـــــــــــعه السـلطـان سـليـمان
جتـولــنــا لــســاعـات في الــقــانـونـي
الـســوق ولم يــنــــــــتـهـي فـالـسـوق
فـــــيه  5000 مـــــحل جتـــــاري و60
شــــــارع ومـــــســــــاحــــــته 30 الف م
عــنــد جتــوالــنــا في الــسـوق مــربع
شاهدنـا الكثير مـن محالت الهدايا
ـــة واحلـــديـــثــة والـــتـــحف الـــقـــد

واالكـــســــســـورات واالنــــتـــكــــيـــات
ومحالت اجلواهرجية لبيع الذهب
ــــاس واالحـــجـــار والـــفــــضـــة واال
ومـحالت لـبـيع الـنـحـاس ـة الــكـر
واالقـمـشـة واجلـلـود والـوفـر او ما
يــســمى سق (قــلــبــقــجي) ويــعــني
كـما صـانـعي الـقلـنـسـوة من الوبـر
يـوجــد سـوق االنــسـجــة .وعـنــدمـا
ســـــمـع االذان ســـــارع اصــــــحـــــاب
احملالت في فرش سـجاداتهم ألداء

الصالة! 
ــــقــــاهي وفي الــــســــوق تــــوجـــد ا

الـــصـــغــيـــرة الـــرائــعـــة جـــلــســـنــا
لـالســتــراحـــة وتــنــاول الـــســحــلب
بالـداراس لـكسب بـعض احلرارة
ألنك في اسـطـنـبـول وكـمـا يـقـولون
هي الـبرودة 3 لـكـنك تشـعـر بـها 2
حتت الــــصـــفـــر حـــتى ان زوجـــتي
وابـنـتي قـامنـا بـتـغطـيـة وجـوههن
من شـدة البـرد! اما رائـحـة الكـباب
ــشــويــات فـال تــقــاوم في داخل وا
ونــحن تــنــاولــنـا في هــذا الـســوق
اشـهر مـطـعم بالـسـوق وجبـة غداء
ال تنـسى حـتى انني اخـذت صورة
ـطـعـم الذي تـذكـاريـة مع صـاحب ا
قـــدم لــنــا هـــديــة مــــــن حـــلــويــات

الكنافة!
l³²¹
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وقال رئيس الـلجنة االمـنية  صادق
احلـــســـيـــني لـ ( الـــزمـــان) امس  إن
(احلــــديث عن قــــرب انـــتـــشـــار قـــوة
امــريــكـيــة في قــواعــد عـســكــريـة في
خـانـقـ او مـحـيـطـهـا نـنـفـيه جـمـلـة
وتفصيال وال اساس له من الصحة).
 ونـفـى احلـســيـني  (زيــارة اي قـوة
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كـشـفت الـلــجـنـة االمـنـيـة في مـجـلس
مــحـافــظــة ديـالى عـن حـقــيـقــة قـرب
انــتــشــار قــوة امــريــكــيــة فـي قــضـاء
خـانـقـ ومــحـيـطـهـا  فـيـمـا طـالـبت
بـــعـــقـــوبــــة  بـــرفع حــــاجـــز جملـــلس
احملــافـــظــة تــســـبب بــزخم مــروري .
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امريـكـية لـقضـاء خانـقـ ومحـيطـها
ــاضــيــة)  مــؤكــدا ان خالل االيـــام ا
(اجليـوش االلكـتـرونيـة تبث مـنذ 48
ســاعــة تــقـاريــر وصــوراً مــزيــفـة عن
حترك ارتـال امـريكـيـة باجتـاه بعض
دن ومنها خانق وهذا كالم عارى ا

عن الصحة) . 
واشــار رئـيس الــلــجـنــة االمـنــيـة في
مـجـلس ديـالى الى  ( عـدم وجـود اي
جنـدي امـريـكي على ارض احملـافـظة
ـدن  ســواء في خــانـقــ او بــقـيــة ا
داعـــيـــا االهــالـي الى عـــدم تــصـــديق

شائعات مغرضة كهذه ) .
  ełUŠ l —

ومن جــانـب آخــر طـالـب قــائــمــمــقـام
بـعــقـوبـة عــبـد الـله احلــيـالي  بـرفع
حـاجــز جملـلس ديــالى تـســبب بـزخم
مـــروري فـي قـــلـب بـــعــــقـــوبــــة وشل

رورية فيها .  احلركة ا
وقال احليـالي لــ ( الزمان )  (لوحظ
هـنــاك ازدحـامـات شــديـدة في شـارع
الــبـلــدة بـبــعـقــوبـة بــعـد فــتح شـارع
احملـــافــظـــة امــام الـــســيـــارات وهــذا

فيـصل العـبادي لـ (الـزمان) امس ان
(جــمـيـع مـحــاوالت زراعــة اخملـدرات
فـي ديــالى فـــشـــلت بــســـبب اجلـــهــد
تابعة لـفرقنا اخملـتصة في تعقب وا
خاليــا وشـــبــكــات تــهــريب وتــرويج
وبــــيع اخملــــدرات في جــــمــــيع مـــدن

احملافظة) . 
WLN   «“U$«

واضاف الـعـبادي ان (شـرطـة ديالى
حــقـقت اجنــازات مــهـمــة في احلـرب
عــــلى اخملــــدرات من خالل تــــقــــلـــيل
ــعـــدالت عـــالــيـــة في تــرويـــجـــهـــا 
اجملتـمع وتفـكيك الـكثيـر من اخلاليا
والــشـبــكـات) الفــتــا الى ان  (ديـالى
هي االدنـى عــلى مــســـتــوى الــعــراق
ـعــدالت اخملـدرات ســواء الـتـرويج

او االدمان). 
واكـد الــعــبـادي ان  (اكــثـر من 100
من اعـضـاء شـبـكـات وخاليـا تـرويج
وبـيع اخملـدرات ســقـطـوا في قـبـضـة
الــــعـــدالــــة خالل  2018واغــــلـــبــــهم
صـدرت بــحـقـهم احـكــام قـضـائـيـة) 
مبـيـنا ان  (تـشـديد الـقبـضـة االمنـية

االزدحـــام في جـــهــة حي الـــتــحـــريــر
وجـهـة سـاحـة الـفالحـة  االمـر الـذي
يـتــطـلب وضـع اشـارات ضـوئــيـة في
الـشـارع ) . واضــاف احلـيـالي  ان (
ذلك الـزخم يـتـطـلب ارجـاع الـصـبـات
ــجـلس الــكــونــكــريـتــيــة اخلــاصــة 
احملافظة على رصيف سياج اجمللس
لتوسعة الشارع وكذلك رفع الصبات
في مدخـل قيـادة الشـرطـة وارجاعـها
بـاجتـاه الـقـيـادة لـضـمـان انـسـيـابـية
حـركــة الـســيـارات في الـتــقـاطع وفك
ـوجود في الـزخم وحـسم االزدحـام ا
الـتـقاطع).داعـيـا ( مـجـلس احملـافـظة
ـوضـوع  وقـيـادة الـشــرطـة حلـسم ا
الســـيـــمـــا وان احملـــافــــظـــة تـــعـــيش
اوضـاعـاً امـنـيـة مـستـقـرة في الـوقت

احلاضر) .
واعــلــنت قــيـادة  شــرطــة  مـحــافــظـة
ديـــالى عن ســـقــوط اغـــلب شـــبــكــات
اخملـــدرات بــقــبــضـــة الــعــدالــة خالل

مؤكدة فشل جميع محاوالت 2018
زراعـــة اخملـــدرات داخل احملـــافـــظــة.
وقـــال قـــائــد شـــرطــة ديـــالى الـــلــواء

علـى اخملدرات جـاء خلـطورتـهـا على
اجملـــتــمـع واعــتـــبــارهـــا اهم عــوامل

ة والفوضى ).  اجلر
ومن جانب آخـر أعلـنت قيـادة شرطة
محـافـظة ديـالى  ضبـط أكبـر شحـنة
كحـول مهـربة داخل احملـافظـة منذ 5

سنوات. 
وقـال مــديـر اعالم الـشـرطــة الـعـقـيـد
غالب العـطية لـ (الـزمان) ان  ( قوة
امـنيـة من قـسم الـسيـطـرات والـطرق
اخلـــارجــيــة في شـــرطــة احملــافــظــة
ضـبط عــجـلـة مــحـمـلـة بـ 20 طن من
ـشــروبــات الــكــحــولـيــة مــخــتــلــفـة ا
األنـــواع بـــالــــقـــرب من مــــديـــــــــنـــة
بـــعــقــوبــة) . واضـــاف الــعــطــيــة ان
(شحنة الكحول كانت مهربة من دفع
الـرسـوم اجلـمــركـيـة )  مـبـيـنـا انـهـا
(الشـحنة االكـبر من نـوعهـا التي يتم
ضبطها منذ  5سنوات)  مشيرا الى
ان (عـنـاصـر الــشـرطـة حتـفـظت عـلى
ـهـربـة واعـتـقـلت شـحـنـة الـكـحـول ا
سـائق الـعـجـلـة ونـقـلـته الى مـركــــز

أمني إلستكمال التحقيق). فيصل العبادي

الباعة يصلون الظهر في السوق
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لـعل من مــزايـا الــسـفــر الى الـدول
التي يكـون فيها الـشتاء بارداً جدا
طرة بأستمرار كما هو والسماء 
احلـال االن في اســطـنــبـول نــقـول
من اهم مـا ينـفع هو انك تـستـطيع
ان تـرتــدي كل مالبــسك الــشـتــويـة
الـثقـيلـة هـنا واذا لم تـسافـر خارج
الــعــراق فــقــد تــمــر الــســنـوات وال
البس الـتي تـســتـخـدم مـثل هـذه ا
البس تـبـقى مـركـونـة في خـزانـة ا
وكــلــمــا تــنـظــر الــيــهــا تــنــدم ألنك

اشتريتها!.
b¹e¹UÐ WIDM

ـــــهــــمــــة في ــــنــــاطق ا وهي مـن ا
واهـمــيـتـهــا تـكـمن في اسـطــنـبـول
وجــود (مــســجـد بــايــزيــد وقــبـره)
ساجد التاريخية وهنا في تركيا ا
تعد (مقدسة) ويتم احملافظة عليها
ـسـاس بـهـا وتـولي الـدولة وعـدم ا
كل الــرعـــايــة من اجـل بــيــان مــدى

صادق احلسيني

من شدة برد اسطنبول

امام احد جوامع اسطنبول

بالطربوش التركي في سوق القد


