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ــرتــفــعـات ــهــمـة فـي هـذه ا الــلــبــنـانــيــة ا
الشرقية ضـــمن محافظة البقاع.
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ـر بـالـقرى او ونـحن نـسـير صـعـودا كـنا 
ـدينة ـدن مثـل عربة – كـحالـة وبالـتالي ا ا
ـصـايف ــشـهـورة (عـالـي) وهي من أهم ا ا
دينة حضور لتصوير االفالم وكان لهذه ا
كــمـا تـوجـد فـيـهـا ـســلـسالت الـعـربـيـة  وا
شاهير الشقق والفنادق اخملتلفة يفضل ا
ناخ ان تـكون اقامتهم فيها ألن االجواء وا
فـيها مناسب لعـملهم ومعيشـتهم السعيدة
ـديــنـة من اطاللــة عـلى مــديـنـة ــا تـمــلك ا
ديـنة يالمس الـضباب بـيروت وفي هـذه ا
اجــواءهـا عــصـرا والــثـلــوج تـغـمــرهـا في
ــر عــلى بـيت فــصل الــشـتــاء لــذلك كــنـا 
ـطـربة اسـمـهان والـتي خـسرته فـي لعـبة ا
ـطرب كمـا شاهـدنا بـيت شقـيقـها ا الـقمـار
فـــريـــد األطـــرش وهــو
االخـــــر خـــــســـــر هــــذا
الـبيت بالـقمار ويبدو
ان الـــــــكـــــــثــــــيـــــــر من
ـــشـــهـــورين لـــديـــهم ا
ادمــــان عــــلى لــــعــــبـــة
الـقمـار في لبنـان وكنا
قـد اشرنـا الى خسارة
بـــــيـت الـــــشـــــحــــرورة
صــبـاح بـيـتــهـا ايـضـا
بــالـقـمـار! كــمـا عـبـرنـا
مــــديـــنــــة بـــحــــمـــدون
ومـصايفها التي كانت
تـسـتـقـبل اخلـلـيـجـي
فـي فصل الصيف من
الــــنــــادر االن ان تـــرى
خــلـيـجــيـاً في لــبـنـان!
وبـحمدون ايضا تملك
اطـاللة جميـلة وترتفع
 1200م عن سطح
مـديـنـة صونه الـبـحـر 
ســنـويــا تــعـقــد فـيــهـا
اجــتـمـاعـات لـلـطـائـفـة
الـدرزية كما عـبرنا ما
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الــيـوم كـانت جـولـتـنــا نـحـو الـشـرق حـيث
وبــذلك يـكــون بــرنـامج مــحــافـظــة الــبـقــاع
الـــرحـــلـــة قـــد غـــطى اجلـــهـــات االربع  في
بـرنـامج الـرحـلة ومـا يـهـمـنا من مـحـافـظة
الــبـــقــاع هي مــديـــنــة الــشــمـس (بــعــلــبك)
وسـميت مدينـة الشمس ألن الشـمس قريبة
جــدا مـنــهـا وحــرارتـهـا عــالـيــة وهي الـتي
و الـبطـاطا فـيهـا فضال عن تـساعـد عـلى 
احملــــاصــــيـل الــــزراعــــيــــة واخلــــضـــروات
والــفـواكه  وقـبل ان نـتــحـدث عن زيـارتـنـا
ـشـهورة الـتي تـقام الى بـعـلـبك وقلـعـتهـا ا
فـيـهــا مـهـرجـانـات بـعـلـبك والـتي تـضم مـا
كـمـا شــيـده الـرومـان من مــعـابـد ضـخــمـة 
تــضم مــقــام الــسـيــدة (خــولــة بــنت االمـام
) ال بد ان نـسيـر مـعا في الـطريق احلـسـ
ــدن ـــؤدي الى بــعـــلــبك لـــلــتــعـــرف عن ا ا

سـحب سـيـارات عـاطـلـة  و سـحـبـهم
الى داخل جسم الطائرة   وكذا احلال
مع قــيـادة الــشـرطـة وعــمـلــيـات ديـالى
فـهمـا االخريـات ال تمـتلـكان الـشخـاتير
واالبالم الــصـغـيـرة وايـة مــسـتـلـزمـات
ـتـوقـعـة ) . ـثل هـذه احلـاالت ا انـقــاذ 
واشــار احلـجــيـة   الـى  ( عـدم وجـود
وسـائل حديثـة لغرض استـخدامها في
ـواطـن احملـاصرين   عـمـليـة انـقاذ ا
ـفــروض ان تــكــون خــلــيـة حــيث مـن ا
االزمـة الرئيـسية في احملـافظة مـجهزة
ـسـتـلـزمـات االنـقـاذ كـافـة وان تـكـون
قـريبـة من منـدلي وقزانـية الـتي تـشهد
ســـنـــويـــا قـــدوم الـــســـيـــول مـن ايــران
وتـذهب جــــــراءها خـســـــــائر بـشرية
فـي الــثــــــــروة احلـــيــوانــيـــة والــبــنى

التحتية ) . 
ـعـنـية الى ( ودعـا احلـجـيـة اجلـهـات ا
اعــداد خـطط كــفـيـلــة بـإنـقــاذ الـعـوائل
الـــتي تـــقـــطن الـــشــريـط احلــدودي مع
نطقة ايـران من السيول التي جتتاح ا
كـل عـــام  الســــيــــمــــا وانه عــــلى عــــلم
واطالع بـالـفـيـضانـات والـسـيـول التي
نـاطق كون مسقط راسه جتـتاح هذه ا
فـي منـدلي ) .  مـن جهـته ا الـنـائب عن
ـعموري  دعا مـحافظـة ديالى برهان ا

مرقد السيدة خولة بنت االمام احلس (ع)
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تـنـاقض الذي يـحمل بـعد خـمـسة عـشر عـامـا" من األداء السـيـاسي ا
ن ـــواطــنـــ االبـــريــاء  بـــ طــيـــاته آالم وآهـــات وآنـــ االالف من ا
اصـبــحـوا بـ عــاطل عن الـعــمل او مـهــجـر او مـهــاجـر او فــاقـد لـكل

مستلزمات العيش الكر .. 
عـليـنا الـتـوقف لتـقيـيم جتربـتنـا الـسيـاسيـة وما آل الـية الـعراق بـسبب
تسـلط االحزاب وتـفرد االشـخاص وتـمدد الـثللـيات الـعائـليـة التي بات
اليوم لها دور اكبر بكثير من ايام االقطاعي  في عهد االستعمار ? 
 لـقد أسـتطـاعت السـلطـة السـياسـية الـتي حكـمت العـراق بعـد نيـسان
والتي منـحت لنفـسها الـفضل الكـبير  في حتـرير العراق  من  2003
ان تـؤسس لــتـجـربـة جــديـدة في ادارة الـدولـة ; «احلـاكم الـطـاغـيـة »
ـكن في اقل احـتمـال ان نسـميـهـا - تداول سـلطـوي-  ب جتـربة  ال
عدد مـحدود اليكـاد  يتعـدى عدد االصابع حلـكم العراق وأبـقائه يدور
في فـلك الـتراجع والـتـخلف  واألدهى أنـهـا عمـلت عـلى أجـترار نـظام
ـؤسـســات الـتي تــطـلع لــهـا كل الـوطــنـيـ سـلــطـوي بـعــيـد عن دولــة ا
الشرفاء  و لـتُعيد الـعراق الى بلد منـتج قادر على معـاجلة كل ملفات
الـبـؤس والتـردي الـذي اصاب كل إوجه احلـيـاة اقـتصـاديـاً وسيـاسـياً

وامنياً ومجتمعياً . 
ؤسسات)  التسمح اال ببناء مـؤسسة عسكرية كلنا نعرف ان (دولة ا
يدان  وان دولة مهنية ذات عقـيدة وطنية تعكس تـوجهات الدولة في ا
ـاء ــكن ان تــفـشل فـي مـعــاجلـة مــلف الـكــهـربــاء او ا ـؤســسـات ال ا
ـؤسـسـات تـسـعى  لألسـتـفـادة من الـصـالح لـلـشـرب  كـمـا ان دولـة ا
خـبـرات ابـنـائهـا في الـعـمل من خالل فـتح مـنـافـذ عمـل لهم كـل ضمن
ـؤسـسـات قـادرة على اخـتـصـاصه لـتـقـضي عـلى الـبـطالـة ..  فـدولـة ا
ـكن ان يقف عـائقاً امـام حركـة تقدم تقـد معـاجلات مسـبقـة لكل ما
ؤسسات هي التسمح بسرقة البلد ; ولكن هناك خلل واحد في دولة ا
ـال العـام  والتـسمح بـتـدوير الـفـاشلـ وتـسنـيمـهم مـناصب  وهي ا
التـسمح بـدعـاة الشـرف والـنزاهـة وهم سـراق واكلي الـسـحت احلرام
من  ان يـكـونـوا قـادة في الـبلـد   لـذا ابـتـعد الـكـثـيـر من يـكون له دور
ال وطامح ؤسـسات وهـو طامع بـا ايجـابي في العـمل لتـرسيخ دولـة ا

للسلطة !!! 
تداول لن ينـهض العراق ويـتعافى اال بـالقضـاء على نظـام السلـطات ا
واطن العراقي .. كما ضمن دائرة تكاد تكون مغلقة بعيداً عن مزاج ا
ـهم يـعـد أن تـغـيـيب الـذات الـعـراقـيـة من خالل تـثـقـيـفـهم او شـراء ذ

اسوأ انواع الفساد
نع العراق من النهوض ويحرم مواطنيه الفرصة ?   الذي 

ـواطن يـجب ان يكـون له دور وفرصـة حقـيقـية وعـليـة ; ولكي يـنهض ا
ـأسسة في نطـاق عمل وطني مـتاح للـجميع  حـينهـا سيعـمل اجلميع 
الدولة وفق رؤيـة أستراتيـجية   واهـداف مرسومة مـسبقاً يـتشاركون

جمـيعهـم لتنـفيـذها ضمن سـقف زمني مـحدد .. بدون
ذلك ;  سـنـخسـر الـعـراق وسنـخـسر مـعه تـأريـخاً
وحـــضـــارة عــمـــرهــا   7000عـــام  وســـيــشـــعــر
بـالـعــــار كـل من يتـفـاخـر بـاسقـــــــاط نـظـام ظالم
لــكــنه فــشــــــل فـي بــنــــــــــاء دولــة مــؤســســـــات

واحلفاظ علـــى كرامة شـــــعب .

جديدة نسـبيا في السـلطة مرفـهة وتقترب مـنك ان تقربت لهـا لكنها
التـثق اال بـنـفـسهـا لـذا ال تـعـاملك بـود لـكن تـخـفي عدوانـيـتـهـا خلف
خـبـرة التـدريب ويـقال ان بـديال يـجري تـمـرينه لـيـحل محـلـها بـعد ان

ثبت جدارة في عمله.
فاخلنازير لها حاسة شم تـفوق الكالب اخملصصة الكتشاف التي ان
تي واخملــدرات ومع ذلك فـــاخملــدرات تــدخل بــطــريـق بــعــيــد عن شم

الكالب!
مـثـلـهـا مـثل االغـتـيـاالت الـتـي كـانت جتـري ايـام مـنع الـتـجـوال حـيث
شكل ان وقع تسيـر سيارات الـقتلة دون اسـتيقـاف فالهـويات حتل ا
الن كلـمـة واجب كـلـمـة مـرعـبـة ومـعـشوقـة عـنـد عـقـول هـزيـلـة وكروش

تضخمت من االتاوات والرشا.
ـروض لـلف حـول الـسـيـارات اصـبـحت الـكـالب الـتي جتـرهـا حـبـال ا
تشـبه اخلـرفان فـهي والله اعـلم دارت وشـمت كل سيـارات التـاكسي
ـرون عـلى الـطـريق الـعـسـكري وهـي عانـت صيـف البالد والـذين ال 
احلراق وشتاءه الطيني ولم تكتشف شيئا يذكر فليس ثمة عقل عند
ارهـابي او مهـرب ان يقـدم نـفسه فـريسـة للـعـوعو حـيث يسـجل بذلك

غباء يستحق ان يدخل به موسوعة گينيس.
نعـول بأذنـه تعـالى على كـشف اخملدرات بـعد ان يـقنع
احـدهم احدهـــــــم االكبـر السـتـيراد خـنـازير وال
ــشــروع اثم عــلــيه اقــصــد صــاحب الــفــكــرة وا
فــتــخــرج الــكالب مـن الــســلــطــة لــتــســلم الــزمــام

للخنازير.

سـيــاحي بـالـقـرب من الـقـلـعـة حـيث ركـوب
اجلـمـل واحلـصـان بـاألضـافـة الى انـتـشـار
ـقاهي الـسيـاحيـة ومحالت لـبيع الـتذكار ا
والـــهــدايـــا الـــتي لـــهــا عـالقــة بـــالـــقــلـــعــة

واعمدتها.
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ازدادت اهـميـة بعـلبك بـوجود مـقام ومـرقد
وتروى الـسيـدة خولة بـنت االمام احلـس
احلـكـاية بـأن السـيدة خـولة كـان عمـرها 3
وعــنــدمــا  ســبي نــســاء االمـام ســنــوات
احلـس ونقـلهم الى دمشق حـيث يزيد بن
مـعـاويـة تـعـبت هـذه الـطـفـلـة وسـقـطت من
ظــهـر اجلـمل في بــعـلـبك وفــارقت احلـيـاة
دفنها االمام زين العابدين - السجاد - في
بــسـتــان وغـرس الـى جـانــبـهــا غـصــنـا من
شـجـرة (سـرو) لـيـسـتـطـيع الـتـعـرف الحـقا
واصــبح هــذا الــغـصن عــلى مــكــان الــقـبــر
شــجـرة كــبــيـرة ال تــزال حـتى يــومـنــا هـذا
شـامخـة بعـد مضي  1400سـنة. الـزائرون
لـلمرقـد يتبركـون بهذه الـشجرة ويتـكلمون

يـسـمى جـسـر الـشهـداء بـعـد ان كـان اسمه
جـــســـر مـــديـــرج وســـبب تـــغـــيــيـــر اســـمه
ألســـتـــهــداف الـــطـــائــرات االســـرائـــيــلـــيــة
ـواطـنـ واستـشـهـاد اعـداد كثـيـر مـنهم! ا
كـما الحـظنـا سكة الـقطـار القـد الذي كان
يـــربط بـــ (بــيــروت  –زحــــلـــة- دمـــشق-
ــــوصل ) وقــــد تــــعـــرض هــــذا اخلط الى ا
الــتـخــريب الـكــامل بـســبب احلــروب! بـعـد
ـديـنـة زحـلـة وهي مـديـنـة شـتـورا مـررنـا 
ثــالث اكـبـر مــديـنـة بــعـد بـيــروت وجـونـيه
ويـطـلــقـون عـلـيـهـا (عـروس الـبـقـاع) ألنـهـا
تــرتـدي الــثـلج االبـيـض في فـصل الــشـتـاء
ر كـمـا ان نـهـر الـبـردوانـة  مـثل الـعـروس
فيـها تـمثال ديـنة من اولـها الـى آخرهـا بـا
لـلـسـيـدة مر يـسـمى (سـيـدة زحـلة) وهي
ـــديـــنـــة الـــتي حتـــتـــوي اكـــثـــر عـــدد من ا
الـكـنائس (52) كـنـيـسة لـعـدد سكـان زحـلة

 150 الف نسمة! 
دينة زحـلة نسبة الى كوكب زحل سـميت ا
الـذي يظهر بالليل ويـكون واضحا تشتهر
زحـلـة بصـناعـة الـعرق الـزحالوي والـنبـيذ
وتـمـتـاز بـزراعـة الـكروم االحـمـر واالبـيض
دينة االخـيرة التي مررنا بها الـعنب! اما ا
قـبـل الـوصـول الى بـعـلـبك هي (احلالنـيـة)
طرب (عاصي احلالني) وهو ويقيم فيها ا
لم يـخسر بيته في القـمار! كما شاهدنا من
ديـنـة مـخيـمـات الالجـئ بـعـيـد في هـذه ا

! السوري
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وصــلـنـا ظــهـرا الى مـديــنـة بـعــلـبك والـتي
دن ايـضـا تعـني (سـيـد البـقـاع) وهي من ا
شـيــد فـيـهـا الـرومـان قـلــعـة ضـخـمـة فـيـهـا
مـــعــبـــدي جـــوبــيـــتــر ويـــاقـــوس ومــعـــبــد
ولــضــخــامــة ومــتــانــة الــبــنــاء فــيــتــوســر
واالعـمدة الرومانية يـعلق اخلبير الروسي
(الجـرست) أن بناة بعلبـك جماعات هبطوا
مـن الـفــضــاء اخلــارجي وعــلــمـــــــــوا أهل
بـعـلبك كـيـفيـة الـبنـاء ونـقلـوا راحـع الى

كواكبهم! 
بـسـبب عـدم وجـود آلـيـات لـنـقـل الـصـخور
هـنـاك نـشـاط الــكـبـيـرة في عـمــلـيـة الـبـنــاء

عن مــعـجـزات تـفـعـلـهــا اغـصـانـهـا!ونـكـمل
احلـكـايـة صـاحب الـبـسـتـان كانـت له رؤية
(حـلم ) تـخـرج له فتـاة صـغـيرة تـطـلب منه
ان يـبعد من قبرهـا مجرى احد السواقي ..
ـرة الـرابـعـة تــكـرر احلـلم  3مــرات ثم في ا
عـــرفـــته عـــلى نـــفـــســـهــا فـــذهب صـــاحب
الـبــسـتـان الى أحـد اعـيـان الـشـيـعـة يـدعى
ــكـان (عــلـوان مــرتـضى) فــقـامــوا بـحــفـر ا
فـوجـدوا جـثـمـان طـفـلـة كـأنـهـا مـاتت االن
وتـطــور وتــوسع ــرقــد  فــقــامــوا بــبــنــاء ا
ـــراقـــد وتـــدخـــلـت ايـــران في جـــعـــله من ا
هـمة الـتي تـعوض اهـالي لبـنان الـديـنيـة ا
راقد حـرمانهم بسـبب احلروب من زيارة ا

الدينية في سوريا والعراق!
ـيزة كـانت رحـلتي الى لـبنـان مخـتلـفة و
قــد يـكـون الـسـبب هــو وجـود ابـنـتي مـعي
بــالــرحـلــة وحـاولت ان اكــون لــهـا مــرشـدا
سـيـاحـيـا ألنهـا تـأتي الى لـبـنـان ألول مرة
ــهــمـة اتــمــنى ان اكــون قــد وفـقـت بـهــذه ا

الصعبة !

الــــهـــام قــــدوري قـــالـت لــ (الـــزمـــان) 
ـساعدات إلى (حـملـتنا كـانت لتوزيع ا
أهــالـي مــنــدلي جــراء الــســيــول الــتي
تـعـرضت لهـا القـرى احلدوديـة وضمن
ـتـوفـرة والتي نـسـتـطيع االمـكـانـيات ا
ان نـــلــبي بــهـــا ولــو جــزء بـــســيط من

احتياجاتهم) .  
واضــافت قــدوري  انه (حــيـنــمــا تـرى
حــجم الـدمـار الـذي حـل بـالـقـرى تـدمع
ة لعوائل في عـينيك  فهي مشـاهد مؤ
مــنـازل جــرفــتـهــا الـســيــول وتـســبـبت

بدمار في كل ما تملك العائلة) .  
ونـاشـدت  قدوري احلـكـومة االحتـادية
واحلــــكــــومــــة احملـــلــــيــــة بــ (تــــقـــد
الـتعـويضـات الالزمة بـحق هـذه القرى
الـتي دمرتها السيـول واتخاذ التدابير
واإلجــراءات الالزمـة إليـقــاف الـسـيـول
ـرة الــقـادمــة) .  امـا الــنـاشط في فـي ا
مـجال حقوق االنسـان ناظم السيد قال
لــ (الـزمـان) انه (وبـجهـود ذاتـيه قمت
بــالــتـنــســيق مع كــوادر من مـنــظــمـات
ــدني في مــحـافــظــة ديـالى اجملــتــمع ا
تضررة من بـزياره الى ناحية مندلي ا
ســــيـــول مـــوجـــة االمــــطـــار في االيـــام
ـنصرمة حـيث  االطالع على القرى ا
ـتـضـررة وكذلك احـتـياجـات الـعوائل ا

تضررة) .   ا
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واضــاف الــســيــد  من (مــنــبــرنــا هـذا
ركزية واحمللية الى نـدعو حكوماتنـا ا
لف لتجنب وقوع اعطاء اولويه لهذا ا
ــســتـــقــبل). مـــثل هــكـــذا كــوارث فـي ا
االعـالمي عـــــلي احلــــجـــــيــــة اشــــار لــ
(الـزمـان)  انه ( رغم ان عمـلـية االنـقاذ
جنــــحت و انــــتـــشــــال عــــدة عـــوائل
مـحـصـورة وسط السـيـول اجلـارفة في
ـديـنـة منـدلي  اال ان مـنـطـقـة الـنـدى 
ــنع ان نـصف الـعــمـلـيـة انـهـا ذلك ال 
بــدائـيــة جــدا وخـطــرة في ذات الـوقت
عــــــلـى الـــــطــــــائــــــرة وعــــــلـى االفـــــراد
احملــــصـــــورين  و يــــبــــدو ان هــــكــــذا
واجبات جديدة على طيران اجليش اذ
ان طـائراتها جـاءت متأخرة و دون اية
مــســتـلــزمـات انــقــاذ و تـدبــيــر حـبل
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اعــلـنت مـديـريــة الـبـيـئـة فـي مـحـافـظـة
ديــــــالى انـه (تـــــمـت ازالـــــة جــــــمـــــيع
ــوجــودة عــلى اكــتــاف الــتـــجــاوزات ا
ــقـاهي ــتــمــثـلــة بــا جــدول ســاريـة وا
ــطـاعم  ضـمن ــولـدات االهـلــيـة وا وا
مــركـز قــضــاء بـعــقـوبــة).  وقـال مــديـر
الــبـيـئــة عـبــد الـله هـادي الــشـمـري  لــ
(الـزمـان) امس ان  (االجـراء جاء  بـناء
نـعـقد  في عـلى تـوصـيات االجـتـمـاع ا
بيئة ديالى في التاسع عشر من الشهر
اجلـاري  والـذي ضم قـائـممـقـام قـضاء
ــعــنــيــة بــعــقـــوبــة ومــدراء الــدوائــر ا
بــحـمــايـة جــدول سـاريــة  من الـتــلـوث
ـومته لـكثـرة التـجاوزات عـلـــــــيه ود
والــتي اصــبــحت  في اآلونــة األخــيـرة

تتكرر وبشكل مستمر). 
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ــواطــنـ ودعــا مــديــر بــيـئــة ديــالى ا
بــــاألخـــــبــــار  عن (جــــمـــــيع اشــــكــــال
الــتـجـاوزات الـتي حتـصل عـلى جـدول
ســاريــة من اجل ردع اخملـالـف من قـبل
ـعــنـيــة  كـمـا دعــا الـدوائـر اجلــهـات ا
ـتـابـعـة ـعـنـيـة بـضـرورة ا اخلـدمــيـة ا
اجلـديــة والـيـومـيـة جلـدول سـاريـة من
اجـل منع الـتجاوز عـليه قـبل وقوعه) .
ومـن جـانب آخـر أعـلن رئـيس اجملـلس
نصورية في محافظة احملـلي لناحية ا
ديــالى راغب الــعـنــبـكي لــ ( الــزمـان)
إنه  (بـعد األنباء التي  تناقلها حول
وجــود قـصــابـ يـســتـوردون أغــنـامـا

إيــرانـيــة ويــزرقـونــهـا بــأبــر تـضــخـيم
جلـزرها وبـيع حلومـها  بأسـعار عـالية
نصورية عـلى إنها عراقية في نـاحية ا
شـمـال شـرقي ديـالـى  عـقـد إجـتـماع
مــوسع مع الـبــيـطــرة وإدارة الـنــاحـيـة
حــول األمــر). وأضــاف الــعــنـبــكي  أن
(االجـتماع خـرج بقرارات مهـمة أبرزها
نع دخول تـوجيه السيطـرات األمنية 
ـسـتـوردة الى ـواشي ا احلـيـوانـات وا
الـنــاحـيـة إال بـعـد أن يـتم فـحـصـهـا من
قــبل الـبـيــطـرة وإسـتــدعـاء الـقــصـابـ
وتـوجـيـهـهم بـتـسـعـيـر أنـواع حلومـهم

ــواطن بــهــا  كـذلك  لــضــمـان عــلم ا
اإلتفاق على أن يكون الذبح موحدا في
( واطن اجملزرة للحفاظ على سالمة ا
. ودعـا رئـيس اجملـلس احملـلي لنـاحـية
ــنــصــوريــة  األهـالـي الى  ( ضـرورة ا
اإلبـالغ عن أي حالة سـلبيـة في مناطق
الــنــاحــيــة إلتــخــاذ اإلجـراءات الـالزمـة
بــحق مـرتـكـبـيـهــا كـون ذلك يـؤثـر عـلى
صــحــة اجلــمــيع).وشــرعت مــنــظــمـات
وجـمـعيـات انسـانيـة في ديـالى لتـقد
ـتـضــرري الـســيـول شـرق مــسـاعــدات 
ديــالى " نــاحــيــتـي مـنــدلـي وقــزانــيـة "
تـاحة تـوفـرة وا وضـمن االمـكانـيـات ا
لـــهـــا في الـــوقت احلـــاضـــر  ومـــنـــهــا
مـؤســسـة الـتـوازن لـلـتــنـمـيـة واالغـاثـة
ومـــنــظـــمــة االلـــهــام لألرامـل وااليــتــام
ــنــظــمــات االنــســانــيــة وغــيــرهــا من ا
االخـرى. رئيس مـنظمـة اإللهام لألرامل
واأليـتـام وسـفـيرة الـسالم واإلنـسـانـية

رئــيس مـجـلس الــوزراء الى تـعـويض
ــتـضـررة مـن الـسـيـول أهــالي الـقـرى ا
ــعــمــوري في بــيــان األخــيـــرة. وقــال ا
تـلــــــقته (الزمان )  ان ( نـاحية مندلي
تـعـرضت لضـرر كـبيـر نـتيـجـة اجتـياح
الـسـيول الـقـادمة من احلـدود الـعراقـية

 –اإليرانية ).
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مــبــيــنــاً أن  ( اجلــهــود االن مــنــصــبــة
لـغــرض االنـتـهـاء من إزالـة الـتـرسـبـات
ـتراكـمة على اجلـسر الرابط الـطيـنية ا
مــا بـ نــاحـيــتي بــلـدروز ومــنـدلي ) .
ــعــمــوري  ان ( مــحــافــظــة واضــاف ا
ديــالى خـسـرت خالل هـذه الـسـيـول مـا
يـقارب مليار و 300 مـليون مـتر مكعب
ـــاء )  الفــــتـــاً إلى انـه  (كـــان من مـن ا
ياه لتغطية ـمكن االستفادة من تلك ا ا
احــتـيـاجــات مـنـاطـق نـاحـيــتي مـنـدلي
وقـزانـيـة التي تـعـتمـد أصالً عـلى مـياه

اآلبار) . 
ودعــــا رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء إلى
(إصـدار قـرار يـتضـمن تـعـويض سـكان
تـضـررين جراء واطـنـ ا الـقـرى من ا
تــلك الـسـيـول ) مـنـوهـاً إلى  (ضـرورة
ـبـاشـرة بإنـشـاء سـد الستـيـعـاب هذه ا
ـيـاه ولـيـكـون الـكــمـيـات الـكـبـيـرة من ا

هــنـاك حل دائـمي لـتــغــــــــطـيـة حـاجـة
ـــيــاه خالل فــصل ــنــاطق من ا هـــذه ا
الـــصــيف ) . واشــار  عـــضــو مــجــلس
الـــنــواب  إلى  ( ضـــرورة أن يــضــغط
بـاجتاه توفيـر األموال الالزمة لتـشييد
الـسـد وااللـتـفـات إلى مـعـانـاة مـديـريـة
ائية وخاصة شعبة الصيانة ـوارد ا ا
ـخـتــلف االحـجـام لــشـراء احلـفــارات 
والـتي سـبـب عـدم وجودهـا اربـاكـاً في
ـــديــريـــة) .الى ذلك قـــال مــديــر عـــمل ا
نـاحية  قـزانية مـازن أكرم لـ ( الزمان )
 إن ( الــطـريق االســتـراتـيــجي الـرابط
بـعد ب محافظتي ديالى وواسط قرب
الـناحية شرقي بعقوبة  أعيد إفتتاحه
ارة بـعد ترمـيم أضرار الـسيول أمـام ا
الـــتي إجــتــاحــتـه ودمــرت أجــزاء مــنه
ـاضـيـة  بـجـهـود ذاتـيـة خالل األيــام ا
ــشــاركـة أصــحــاب الـشــاحــنـات ) . و
وأضـــاف اكــــرم  أن ( هـــنـــاك مـــوجـــة
أمــطـار غـزيـزة قــد تـصـاحـبــهـا سـيـول
جــديـدة من االراضي اإليـرانـيـة  األمـر
الـذي قـد يتـسـبب بإغالق الـطـريق مرة

أخرى ) .
 مـــبــيـــنـــا أن  ( هــنـــاك اســتـــعــدادات
واسـتـنـفـاراً خـدمـيـاً في حـال قـدوم أي

موجات جديدة ) .  
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اســــتــــمع وزيــــر الــــعــــمل والــــشـــؤون
االجــتـمــاعـيــة بـاسم عــبـد الــزمـان الى
مـــعــانـــاة ومـــطــالب تـــقـــدم بــهـــا وفــد
جـمعيات بـغداد للصم والـسالم للدفاع
تـضمنـة احلصول عن حـقوق الـصم ا
عـلى فرص عمل وتوفيـر مترجمي لغة
ـــؤســـســـات والــوزارات االشـــارة في ا
اخلـدمية ومنها الصـحية وشمول فئة
تـفرغ فضالً عن ـع ا الـصم براتب ا
اقــتــراح تـأســيس جــمــعـيــات لــلـورش

اإلنتاجية. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
الـوزير اكد خالل لقـائه الوفد اخلميس
حـــرص الـــوزارة عــــلى ايـــجـــاد صـــيغ
شتـرك مع منظمات اجملتمع لـلتعاون ا
ـدني واجلمعيات الـناشطة في مجال ا
حـقوق ذوي االحـتيـاجات اخلـاصة من
ــطــالب وتــدعــيم فـرص اجل تــلــبــيـة ا
الـعمل لهذه اجملـاميع التي حتتاج الى

رعاية وعناية خاصة. 
ـــشـــاركـــة في واشـــار الـى (اهـــمـــيـــة ا
اجملــمــوعـــات اخلــمس الــتي تــشــكــلت
بــالــتــفــاهم والــتــنــســيق بــ الـوزارة
ـنظمات اجملتمعية التي انيطت بها وا
مـهمة اخلـروج بنقـاط مشتـركة موحدة
في ورقة عمل الجراء بعض التعديالت
عــــلى قــــانـــون رعــــايـــة ذوي االعــــاقـــة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلــــــــاصــة رقم 38
لـسنة 2013 لـيلـبي طمـوحات شـريحة
ـعاق وذوي االحتـياجات اخلاصة). ا
وكــان عـبــد الــزمـان قــد عـقــد ســلـســلـة
ــنـــظــمــات لـــقــاءات مع الـــعــديـــد من ا
واجلـمـعيـات والتـجـمعـات الـفاعـلة في

مـــــــجـــــــال رعـــــــايـــــــة ذوي االعـــــــاقــــــة
واالحـتـياجـات اخلـاصة من اجل وضع
ارضــيــة صــلــبــة وصــحــيــحــة لـلــعــمل
ة شترك لتوفير حياة كر ـستقبلي ا ا
ـعـاقـ وذوي االحتـيـاجات لـشـريـحة ا
اخلــاصـة. وحث عـبـد الـزمــان جـمـعـيـة
شاركة ) عـلى ا عوق (الـذرى لرعايـة ا
الـفـاعـلـة في تعـديل قـانـون رعـاية ذوي
االعـاقة واالحتيـاجات اخلاصة رقم 38
لــسـنـة 2013  وذلـك من خالل الـلــجـان
ـــشـــكـــلـــة بـــ الــوزارة ـــشـــتـــركـــة ا ا
ـنـظمـات واجلـمعـيـات النـاشـطة في وا
عـاق من اجل اخلروج مـجال رعـاية ا
بــورقــة مـوحــدة يــتــسـنى لــهم رفــعــهـا
لـلـجـهـات ذات الـعالقـة من اجل تـعـديل
ـا يـلـبي طـمـوح وتـطـلـعـات الـقــانـون 
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مـؤكدا خالل لـقائه وفـد جمعـية (الذرى
ـعـوقـ ) سعـي الوزارة الى لـرعـايـة اا
انصاف اجلمعية من خالل اشراك احد
اعـضائها في مجلس ادارة هيئة رعاية
ذوي االعـــاقـــة. واشــار الـــوزيــر الى ان
ـشروعة الـوزارة ستـقف مع الـطلـبات ا
زيد من لـذوي االعاقـة وستقـوم ببـذل ا
اجلـهد والتنسيق مع الوزارات االخرى

لتلبية احتياجات هذه الشريحة. 
من جــانـبـه قـدم أعــضـاء وفــد جـمــعـيـة
) الــتـهــنــئـة ــعـوقــ (الــذرى لــرعـايــة ا
ـنـاسـبة لـلـدكـتـور بـاسم عـبد الـزمـان 
تـسنمه مـنصب وزير الـعمل متـمن له
الـتوفيق في عمله مـشيرين الى اهمية
ـشترك من اجل الـتواصل والـتنـسيق ا
نــــيل ذوي االعـــاقــــة واالحـــتــــيـــاجـــات
اخلــاصــة حـقــوقـهـم الـتي كــفــلـهــا لـهم

الـــقــــانـــون. واعـــلـــنـت دائـــرة الـــعـــمل
ـــهــني فـي وزارة الــعــمل والـــتــدريب ا
والــشـؤون االجـتــمـاعـيــة عن فـتح بـاب
الـتقـد الى دورة الكـاب (التـعرف الى
عـــالم االعـــمــال) مـــطــلع كـــانــون االول
ــقـبل .  ونـقل بــيـان تـلــقـته (الـزمـان) ا
امـس عن مـــديــــر عـــام دائـــرة الــــعـــمل
ـهـني عــمـار عـبـد الـواحـد والــتـدريب ا
الـسوداني قولـه (ان الدائرة استـكملت
ـبـاشــرة اقـامـة االجــراءات اخلـاصــة 
دورة تـدريـبـيـة عن الـكـاب (الـتـــــــعرف
الى عـالم االعمال) للبـاحث عن العمل
ابــــتـــداءً من 12/4/ 2018 ولــــغــــايـــة
12/24/ 2018 مشيراً الى ان الدورة
الــتـدريــبـيــة تـشــمل كال اجلـنــسـ من
ـسجل ضـمن قاعدة بيـانات الدائرة ا
كـباحـث عن عـمل). وبـ عبـد الواحد
ان (الـــدائـــرة حتـــرص عـــلـى تـــطـــويــر
مـهارات البـاحث عن الـعمل كجزء من
سـتراتيجـيتها لـلتقليـل من البطالة من
خالل اقـامـة دورات تـدريـبـيـة تـمـكـنـهم
مـن االندمـاج في سوق الـعمل الـعراقي
الفــتـة الى ان دورة الـ كـاب تـهـدف الى
تـعـريف البـاحثـ عن العـمل الراغـب
في اقـامـة مـشـاريع خـاصـة بـهم بـعـالم

االعمال وكيفية ادارة مشاريعهم).  
وتــــابع ان (الـــبــــاحـــثــــ عن الــــعـــمل
ـسجل ضـمن قاعدة بيـانات الدائرة ا
ــــتـــلــــكــــون الــــبــــطــــاقـــة من الــــذيـن 
االســتــشـاريــة بــامـكــانــهم الـتــســجـيل
لـلمشاركة في الدورة التـدريبية مشيراً
الى اجـراء تقو للمـشارك يتم بعده
اخــتـيـار االوائل وتـكـون االولـويـة لـهم

يسرة). نح القروض ا
ــركــز الــوطـــني لــلــصــحــة ويــعـــتــزم ا

ـــهــنــيـــة حتــقـــيق الــربط والـــسالمــة ا
الـشبكي ب اقسـامه خالل خطة العمل

لعام 2019. 
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دير العام للمركز ازهار واسـتعرضت ا
ـديري االقـسام فـاضل خالل اجـتمـاع 
ــركــز خــطـة ومــســؤولي الــشــعب في ا
الـــــعــــمل لــــعــــام  2019 واالنـــــظــــمــــة
ـركـز االلــكـتـرونـيــة الـتي يـعـمـل بـهـا ا
مـــشــيـــرة الى (ضـــرورة تــطـــويـــر تــلك
االنــظــمــة من خالل ربـط شـبــكي يــضم
ـوارد الـبشـريـة واحلـسـابات. قـسـمي ا
ودعـت فـاضـل الى اعــداد دراسـة لــربط
الــكـتــروني آخـر بــ قـســمي الــصـحـة
ـهنـية واخملتـبرات (طـبلة الـكتـرونية) ا
تـتـضـمن الفـحـوص الطـبـيـة السـريـرية
والـفــسـلـجـيـة واخملـتــبـريـة االبـتـدائـيـة
والـدوريـة لـفـئـة الـعـامـلـ احملالـ من

مختلف قطاعات العمل). 
واشــارت الى (اهــمــيــة مــوضـوع مــنح
تـخـاويل الـفـحص الـهنـدسي لـلـمـعدات
ــراجل الـبــخـاريــة واوعـيـة اخلــطـرة (ا
الـــضـــغـط والـــرافـــعـــات بـــأنـــواعـــهـــا)
ـركـز لــلـمـسـاهـمـة في تــعـظـيم مـوارد ا
صاعـد والرافعات بـأنواعها واضـافة ا
مـــســتـــقــبالً  مـع تــقـــد مــقـــتــرح عن
ـوضـوع لـطرحـه في اجتـمـاع مـجلس ا

العمل). 
واوضـحت فـاضـل (اهمـيـة الـعـمل وفق
تـــوجــهـــات وســـيــاســـة الــوزارة ودمج
ــسـتــهـدفـة ــهـام خلــدمـة الــشـرائح ا ا
واالســـتــــفـــادة من قـــسـم اخملـــتـــبـــرات
لـتـدريب الـبـاحـثـ عن العـمل من ذوي
الـتخـصصات الـبايولـوجية واكـسابهم
مـــهــــارات تـــخـــصـــصــــيـــة في مـــجـــال

الــتــحــلــيالت اخملــتــبــريــة وهـي فــكـرة
جتريبية سيتم وضع آلية للعمل بها).
ـــركـــز الــوطـــني لـــلـــصـــحــة وشـــارك ا
هنية بـورشة عمل بعنوان والـسالمة ا
(الــتـعـاون في ادارة األمن الــكـيـمـيـائي
فـي الـعــراق واالردن) اقــيـمت بــرعــايـة
ــيــة ووزارة مــنــظــمــة (CRDF) الــعــا
اخلــارجـيـة األمــريـكـيـة ضــمن بـرنـامج
االمن الـكـيمـيـاوي بالـتـعاون مع وزارة
الــصـحــة والــبـيــئـة الــعـراقــيـة ووزارة
مـلكة االردنية الـهاشمية . الـبيئة في ا
ـــركـــز الــوطـــني وقـــالت مـــديـــر عـــام ا
هنية ازهار فاضل لـلصحة والسالمة ا
ـــركــز وضــمن ســـتــراتــيـــجــيــاته ان (ا
ـهـنـيـة في لــتـنـفـيـذ شـروط الـسـالمـة ا
مــخـــتــلف الــقــطـــاعــات يــحــرص عــلى
مواكبة اساليب توفير االمن والسالمة
ـشاركات ـهنـية لـلعـاملـ من خالل ا ا
االقــلــيــمــيــة واالطالع عــلى الــتــجـارب

ــيـــة في هــذا اجملـــال الفــتــة الى الـــعــا
ــركــز الــوطــني لــلــصــحــة مــشــاركـــة ا
ـثال لوزارة العمل هـنية  والـسالمة ا
والــشــؤون االجـتــمــاعـيــة في الــورشـة
ــــــقـــــامــــــة في االردن عـن ادارة االمن ا

والسالمة الكيميائية). 
ثل عن شـاركة   واقـيمت الورشة 
الـوزارات واألجـهـزة األمـنـيـة والـفـنـيـة
ذات الــعالقــة في كال الــبــلـديـن وتـمت
مــنـاقـشـة ورقــة الـعـمل الـتـي تـضـمـنت
مــــــفــــــاصـل ادارة االمـن والــــــسالمــــــة
الـكـيمـيـائيـة مع  نظـرائـهم من اجلانب
االردنـي وحتـديــد نــقــاط الـضــعف في
هـذا اجملـال  فـضالً عـن مبـاحـثـات عن
تـقـدم الـعـمل فـي مـجـال الـكـيـمـيـاويات
والـــنــفــايــات اخلـــطــرة في الــعـــــــراق
واهــمــيـة تــفــعــيل مـذكـــــــرة الــتــفـاهم
ـوقعة ب وزارتي الـبيئة لـلبــــــلدين ا
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لـكل إنــسـان هـدف وفــكـر يــخـتـلف عـن اإلنـسـان اآلخــر هـكـذا خــلق الـله
تاز بها سـلباً أو إيجاباً. وهذه يزات  عزوجل مخلوقاته فكل كـائن له 
يـزات واالخـتالف لم تـقـتصـر عـلى اإلنـسـان فحـسب بل شـمـلت أيـضاً ا
اخمللوقات األخرى كذلك هـو احلال بالنسبة لألرض وبـقاعها  فإنه ليس
بــالـضــرورة أن كل أرض تــشــبه األخــرى كــمـا هــو واقع حــال الــبــحـار
واألنـهار. هـنـاك أرض جتـدهـا تشـد الـنـاظـر لـها بـروعـة جـمـال طبـيـعـتـها
يزات الـتي تمـتاز بهـا. فإن  كان أحـد ما قـد قدم زائرآ الى اي مـدينة وا
أخرى غير التي يـسكنها سـرعان ما يجد الـفارق بينهـما . هنا جند بأن
وصل مدن الـعـراق تخـتـلف تـمامـاً عن بـعـضهـا بـعضـاً فـلـيس بغـداد كـا
ــيـزات وامــاكن تــؤهـلــهــا أن تـكــون عـروس والـعــكس فــإن في بــغـداد 
العراق من مـناظر طـبيـعية ومـعالم مهـمة ومـشاهد مـقدسة مـثل اإلمام
ـنـاراتهـا الـتي تـناطح الكـاظم واجلـواد ع فـقبـابـهـما تـنـير سـمـاء بـغداد 
السـماء. ا?قضـيـة بدورهـا تـخـتلف من قـضـاء الى اخـر فقـضـاء الدبس
تـاز بامـتـيازات الجتـدها ليس هـو  قضـاء سـامراء إن قـضاء سـامـراء 

في االقضية والنواحي اآلخرى. 
فـعــنـدمــا تـدخل قــضـاء ســامـراء جتـد قــبـة رســمت لـوحــة األمن ودخـول
السرور على قلب روادها ومحـبيها. فإن قبة الـعسكري ع تضيء سماء
القضـاء وتدخل الـطمـأنينـة على قـلب زواره حيث يـجدون العـلو والـكرامة
بـاركـة وما حتـمل لـهم من آثار طـيـبة عن أئـمة اإلنسـانـية في تـلك الـقبـة ا
. نــعم أن من يـدخل قـلب ـسـلـمــ اجـمـعـ هـدى قـد خـدمــوا اإلسالم وا
ــديـنـة سـامــراء يـجـد قــلـبــاً أوسع فـيــهـا من رحــمـة وحب بــ أهل تـلك ا
ـقـدســة فـيــجـد الـزائــر كل مـايـحــتـاج له من وســائل الـراحــة الـنـفــسـيـة ا
ومـتـطـلـبـات الـوافـد من مـسـافـة لــيـست بـقـلـيـلـة. جنـد أن أهـلـهـا هم خـدم
مـخلـصـون لـزوار اإلمـامـ الـعـسـكـريـ ع. ناهـيك عـن التـفـاني من قـبل
رقد الشريـف من حب اخلدمة وتقد كـافة وسائل الراحة لزوار خدام ا
ـقـدسة. وأن أمـانـة الـعـتـبة تـؤدي دوراً مـهـمـاً في تـرساخ احلب العـتـبـة ا
ـرقد والـزائرين الكـرام. فكل وقـتهم خلدمـة أصحاب والوئام بـ خدمة ا
هدي الدار واي دار هي تلك التي يخدمونهـا دار أمام العصر والزمان ا
ـنتـظـر عج. وفـي كل عـام وفي أي مـنـاسبـات جتـدهم فـي أعلـى درجات ا
اخلدمـة والتـواضع مرحـب ومـهلـل بـضيـوف بيت اإلمـام عج. أدام الله

لهم تلك الرحمة والقلب الطيب وسدد خطاهم خلدمة الدين اإلسالمي.
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