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لـذكـرهم! وخالصـة الـقـول فـإن(الـرحـلة
قـد تثـمر عن عـمل ادبي) كما ان (االدب

قد يبعث الرغبة في الرحلة)!
wÐœ Ëd²

كـان خط سيرنـا اليوم هـو الذهاب الى

وفي دبي مــــول االمــــارات 
مـول يـنـافس االخـر فـبـعـد زيـارة مـول
ـرتــ كــان ال بــد من زيــارة مـول دبـي 
ــا انــنــا نــســكن في فــيال و االمــارات
روتــانـا وامـام الـفــنـدق  مـحــطـة مـتـرو
دبـي قـــررنــــا ركـــوب مــــتـــرو دبي اوال
ـواعـيد لـلـتـجـربـة ألنه مـشهـور بـدقـة ا
ونـــظــافــته وحـــسن تــنــظـــيــمه وكــذلك
لـــتالفي االزدحــام وتــخـــفــيض الــوقت
ساهمة في نظافة البيئة ـستغرق وا ا
وتـقـلـيل الـتـلـوث! الـيس هـذه االسـباب
كـلهـا من جعل معـظم دول العـالم تملك

اكــثــر من مــتــرو وال اعــلم مــتـى سـوف
يـكـون في الـعاصـمـة بـغداد مـتـرو! الله
ــعـروف ان مـتــرو دبي هـو اعــلم!ومن ا
مـتــرو آلي يـسـيـر بـدون سـائق أفـتـتح
سـنـة 2009 بـلـغت قـيـمته  15.5مـلـيار
ـــتــرو 3 يـــســتـــخــدم ا درهـم امــاراتي 
ترو من وا مـليون شخص  في السنة 
صــنـاعـة
احتــــــــاد
الــشــركـا

ت
الـيابانية
 بــدقـائق
خـــاطـــفــة
كــــــــــنــــــــــا
نــــســـتـــقل
ـــــــتـــــــرو ا
حتى نصل
الـى مـــــــول

االمارات.
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ـــــكن ان ال 
تــــــتــــــجـــــول
وحتــــــــــــــــيـط
ـــول االمـــارات وتـــغـــطي كل احملالت
ــقـاهي  في يـوم ـطـاعم وا ــرافق وا وا
واحـــد فـي مـــول االمـــارات هـــنــاك 50
كــمـا يــضم احلــديــقـة عالمــة جتــاريــة 
ومـــــــســــــــرح دبي الـــــــثــــــــلـــــــجــــــــيـــــــة
ودور ومـــركــز الـــفـــنــون االجـــتـــمــاعـي
تـعـددة وفرع كـارفور و90 الـسـينـمـا ا

مطعم ومقهى.
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وفـرت ثورة االتصاالت سالح ذو حدين
فـهي من جـهـة وفرت كل ألدب الـرحالت
ــــعــــلـــــومــــات عن كل الــــدول ا
والــشـعـوب فـلم يــعـد هـنـاك مـا
يـسمى في ادب الـرحالت (عالم
ــــفــــاجـــأت الــــعــــجــــائـب) او ا
ـســافـر والــغـرائـب! ولم يـعــد ا
ــغـــامــر الــذي ذلـك الــرحــالـــة ا
يــكــتــشـف االشــيــاء ويــتــحـدث
كـما انـها من جـانب آخر عـنـها
قـــد تـــعـــطي الـــرحـــالـــة الـــدعم
ــعـلـومــاتي الـذي كــان يـتـعب ا
نــفـسه كـثــيـرا لـلــحـصـول عـلى
ــعــلـومــة واســتـخــدامــهـا في ا
الـتـحـلـيل والـتـوثـيـق ودمـجـها
فـي اخلـيل وصـيـاغـة االسـلوب
الـفني الـذي يتـضمن حقل ادب

الــرحالت
ـــــــــــا ال و
ضــيــر فــيه
ان يـــبــحث
الــــرحـــالـــة
ويــتــقـصى
عـــــــــــــــــــلـى
مــــحـــاولـــة
بــــــــــــــعـض
الـــشــعــوب
احــــــــيـــــــاء
تـــــراثــــهــــا
ــــــــهـــــــدد ا
بـاالخـتـفـاء
جـــــــــــــــــراء
الـــطــفــرات

الـنـوعـيـة في مـجـال الـتـطـور والـتـقدم!
ســوق نــايف والــبــيت الـقــد في دبي
ـاذج مـن الـسـيـاحـة الـتي تـهـدف الى

نتج السياحي! احياء التراث با
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ــكـن اعــتــبــار دبـي مــركــز الــتــســوق
فــبـاالضــافــة الى الــعــديـد من ي الــعــا
ــواالت فـيـهـا هـنــاك اسـواق شـعـبـيـة ا
ومـن اقـــدم هـــذه االســـواق هـــو ســوق
نـايف الـذي كان سـابقـا سـوقا لـلجـمال
االن اصــبح من اشـهـر االسـواق وفـيه
اكــثــر من 100 مــحل ومــنــصــة عـرض
وتـباع فيه االقمشة والبضائع اجللدية
وااللــكــتــرونــيــات والــســجــاد واالثـاث
ـنـزلي واالكـسـسـوارات والـعـبـايات  ا
كــمـا هـنـاك ســوق لـلـهـدايــا الـتـذكـاريـة
ويـــتـــمـــيـــز ســـوق نـــايف بـــالـــتـــنــوع
وزبـائن السوق وبـاالسعـار الرخيـصة 
ـكنك ان من جـمـيع اجلنـسـيات لـذلك 
جتــد الــسـلع الــتــايـلــنـديــة والــهـنــديـة
والـصيـنيـة وهو مكـان منـاسب جلميع
اجلـنـسـيـات وبـأسـعـار تـنـافـسـيـة كـمـا
ــتــاز مــســاءا بــاحلــيــويــة وبـالــبــيع
قـايضة!سـمي السوق بـسوق نايف بـا
ـعـروفة نـسـبـة الى أسم قلـعـة الـديرة ا
بـقلـعة (نـايف) كان يـطلق عـليـه بسوق
الـصناديق لتزاحم مـحالته والتصاقها
وبـعـد ان تـعـرض لـلـحـريق بـبـعـضـهـا 
سـنة 2008 وادى الى اتالف  35محال
جتـاريا و اعادة تأهيله وتعميره من

جديد اطلق عليه (سوق العنقاء)
وفـي هـذا الـســوق يـوجــد اعـظم سـوق
ذهـب وكــذلك ســـوق لـــلــســـمك وســوق
سوق للبهارات! سوق للبخور للحرير
ونـحن نـنهي الـتـسوق من سـوق نايف
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ــــغــــرب- والــــعـــــراق) جــــعل بــــعض ا
سابقات الـروائي يشاركون في تلك ا
عـن طــريق تــقــد روايــة بــثــوب (ادب
الـرحالت) وفعال فاز بعضهم باجلائزة
سابقات وبذلك شجع االولـى في تلك ا
ـكـن ان يكـتـبـوا عن االخـرون الـذين 
اجملـتـمـعـات االخرى وان يـسـتـفـيدوا
مـن تـأثــيــر الــرحالت او االقــامــة في
كما اخلـارج على نـتاجاتـهم االدبيـة 
ان (الــرحـلـة) ومــنـذ سـنـة 1910 قـد
اثــرت عـلى ذهـنـيـة (االديب) وسـبق
اجلــــمـــيع الــــكـــاتب واالديب ”أم
الـــــريــــحـــــاني" حـــــيــــنـــــمــــا كـــــتب
(الـريـحـانيـات) في جـزئـ ورحبت
االوســاط االدبـيـة بــهـذا الـنـوع من
الــــكـــتــــابـــة االدبــــيـــة فـي مـــجـــال
الـرحالت وأصـبح الريـحاني اول
اديـب مـعــاصـر ورحــالـة مــشـهـور
حــــتى قـــام بـــرحــــلـــة الى الـــدول
الـــعـــربـــيـــة ســـنــة 1922-1923
ــشـهــور (مــلـوك ونــشــر كـتــابه ا
الـــــــــعــــــــرب) وال
نــــــنـــــسى ابـــــدا
الــــــــــــــكـــــــــــــاتـب

ــصـري والــصــحــفي ا
(انـيس مـنصـور) وهو
يـــتـــجـــول في كل دول
الــعـالم لـيــكـتب اعـظم
كـــــــــــتـــــــــــاب فـي ادب
وكـــــذلك الـــــرحالت ()
عـــشـــرات الـــروايـــات
الــتـي يــكــون الــسـرد
فـــيـــهــا حـــيث تـــقــيم
الـشخصية احملورية
فـي الــــروايــــة قــــد ال
ـــنــاســـبــة تـــتـــسع ا
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في االونـة االخيـرة اختلط بـشكل كـبير
فن الراوية مع أدب الرحالت ومن قبل
ذلـك حتـول الــعــديـد من الــشــعـراء الى
وهـؤالء انــفـســهم دخـلـوا في روائــيـ
بـينمـا الكثـير كان مـجال أدب الرحالت
يـعترض أن يـرتبط االدب بالـتحقـيقات
او االســـتـــطالعـــات الــتـي تــتـــكـــلم عن
مع انني رصدت ان لكثير من الـرحالت
الـشـعـراء  –الـروائـيـ وهم يتـجـولون
فـي دول الـــعـــالـم عـــلى االغــــلب ألنـــهم
اصــبــحــوا يــقــيــمــون في بــلــدان غــيـر
ـارســون الـعـمل او وطــنـهم او انــهم 
الــسـيـاحــة ويـعــبـرون عن طـبــائع تـلك
الـــشــعـــوب الــتـي يــعـــيــشـــون مــعـــهــا
ويـرصدون التقاليد والعادات والهموم
ـشــاكل االجــتـمــاعــيـة الــســيـاســيــة وا
والـهموم الثقـافية واحلياة الـعاطفية 
يـجدون انفسهم قد دخـلوا فيما يسمى
ـــســابــقــات (أدب الـــرحالت) كــمــا ان ا
الـتي ازدادت في بعض الـدول العـربية

فــي (االمــــــــــــــارات-
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ـائية في مـحافظة وارد ا خـفضت مديـرية ا
ــيـاه في نــهــر ديـالى من ديــالى اطالقــات ا
ائـية ـوارد ا بـحـيرة حـمرين.  وقـال مـدير ا
عمـوي لـ (الزمان) امس في ديـالى مهـند ا
ـــائـــيــة فـي ديــالى ـــوارد ا إن  (مـــديـــريــة ا
يـاه من بـحيـرة حـمرين خـفـضت اطالقـات ا
صـــوب نــهـــر ديــالى من  600مـــتــر مــكــعب
بـالـثانـيـــة الى  550 مـتـر مكـعب بـالثـانـية.
ــعــمــوري أن  (خـفـض اطالقـات واضــاف ا
ــيــاه من حــمـريـن صـوب نــهــر ديــالى هـو ا
االول من نـوعـه مـنـذ اسـبـوعـ وجـاء لـعدة
ـائـية اسـبـاب أبـرزها انـخـفـاض الواردات ا
الى بــحـيـرة حـمـرين بـاإلضـافـة الى تـقـلـيل
ــائي عــلى مـحــافـظــات اجلـنـوب الــضـغط ا
بـسـبب ارتـفـاع مـنـاسـيب نـهـر دجـلـة والذي
يـعتـبر نـهر ديالى احـد روافده االسـاسية) .
ومـن جـــانب آخــــر قـــالت عــــضـــو مــــجـــلس
مـحـافـظـة ديالى جنـاة الـطـائي لـ (الـزمان)
إن  (مــجـمع الــغـالـبــيـة الــسـكـنـي في مـركـز
مـحـافـظة ديـالى تـوقف الـعمل بـه منـذ نـحو
 10سـنوات ألسبـاب مختلـفة بالرغم من أن
نـسبة إجنـازه جيدة )  . وأضـافت الطائي 
أن  (إهــمــال هــذا اجملــمع حــوله الـى مـأوى
لــلــكالب الــســائــبـة نــاهــيك عن انـه أصـبح
مـهـدد بـاالنـهـيـار في الـوقت الـراهن نـتـيـجة
صـدأ احلديـد الذي فـيه وما فـعلت الـطبـيعة
والـــظــروف اجلــويـــة في مــفـــاصــله طـــيــلــة

اضية) .  السنوات ا
وأكـدت عـضـو مـجـلس ديـالى  أن  (اجملـمع
الـسكـني لو  إكمـال بناؤه وأسـتثمـر لوفر
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مـئـات الـوحـدات الـسـكنـيـة قـد حتل مـشـكـلة
الـسـكن في احملـافـظـة) الفـتـة إلى  (ضرورة
تــدخل احلــكــومــة بــشــــكـل عـاجـل وإكـمــاله
لالسـتفادة منه) .واعـلنت مديريـة البيئة في
مــحـافـظــة ديـالى  انـهــا وجـهت انـذارا الى
ـياه الـثقيـلة بـالقرب بـلديـة منـدلي لرميـها ا
ــنـاطق الـســكـنـيــة  فـيـمــا اكـدت انـهـا من ا
سـتـتـخذ االجـراءات الـقانـونـيـة  بحـقـها في

حالة عدم ازالة اخملالفة . 
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وقـال مديـر البـيئـة عبـد الله هـادي الشـمري
لــ ( الـزمان ) امس انه  (اسـتنادا الى الـبند
ــــادة  33مـن قــــانــــون حــــمــــايــــة اوال مـن ا
وحتـــســ الــبــيــئــة رقم 27 لـــســـنــة 2009
ــوجب االمـر والــصالحـيــات اخملـولــة لـنـا 
ـرقم د . ت . و / 399 في 6 / 24 االداري  ا
 2010 /الفقرة  13من الصالحيات االدارية
ــوجب االمـر االداري د . و. آ / ــعــدلــة  وا
463 في  2010 / 7 / 6ولـــقـــيـــام  بـــلـــديـــة
يـاه الـثقـيلـة بالـقرب نـاحـية مـندلي بـرمي ا
من الــدور الـســكـنـيــة   لـذا نـنــذرهم بـإزالـة
اخملــالــفــات وخالل عــشــرة ايـام  مـن تـاريخ
الـتـبـليـغ).  واضاف الـشـمـري  انه (بخالف
ذلك ســوف نــتـخــذ االجـراء آت الــقــانـونــيـة
ـيدانية بـحقهم  مـؤكدا ان فرقـهم البيـئية ا
مــســـتــمــرة في مـــتــابــعــة الــواقـع الــبــيــئي
والـصـحي ولعـموم مـنـاطق احملافـظة ). الى
ذلك اشــتـكى مـجـمـوعـة من اعـضـاء مـجـلس
مـحافظـة ديالى على نائب احملـافظ للشؤون
الــفـنــيــة مـحــمـد قــتــيـبــة صـالـح الـبــيـاتي .
وحــصـــلت الــ ( الــزمــان ) عــلى  ( وثــيــقــة

وقــــيــــام بــــجـــولــــة فـي ســـوق الــــذهب
واالكـتـفـاء بـالتـقـاط الـصـور مع اضخم
توجهنا لتناول وجبة احلـلي الذهبية !
ــطـــعم الــتـــراثي (الـــبــيت الـــغــدا فـي ا
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ـطـعـم كان بـيـت لـلمـواطـن "عـبد اصل ا
الــله بن جــمــعــان" شــيـده ســنـة 1909
ويـقع الـبـيت القـد في مـنطـقـة الرأس
لك سـفنا ـواطن كـان  هذا ا فـي ديرة 
وعمل حارسا شخصيا للشيخ للغوص

"راشد بن سعيد آل مكتوم"
ثـم  تـعــيـنه أول مــســؤول في بـلــديـة
دبـي سـنة 1954 خــضع الـبـيت ألعـادة
تــأهـيل مـن قـبل رجل االعــمـال (مــجـيـد
ســعــدي) لــيــكــون مــطــعم لــلــمــأكـوالت
ـاضي الــشـعـبــيـة تـفــوح مـنه رائــحـة ا
وفي كل زاويا من البناء وعبق التاريخ
ـوجـودة تـذكـرك والــصـور والـنـمــاذج ا
ـــــاضي وتـــــاريـخ االمــــارات وعـــــلى
سـفـيـنـة كـنـمـوذج وضـعت فـي الـصـالة
الـصيفـية كـتب عليـها (التـطور مسـتمر
انـتشـرت في الـبيت والـتـاريخ مسـتـقر)
الــقـد واركــانه قــطع االثـاث واالواني
ـة والـلـوحــات الـزيـتـيـة االدوات الــقـد
الــتي تــنـتــمي الى الـبــيـئــة االمـارتــيـة!
ــطــعم  –كـــمــا يـــذكــر الــعـــامــلــ في ا
ـشرف- وكـما هو واضح من هـويتهم ا
االجـنـبـيـة والـعربـيـة يـجـيدون  15لـغـة
مـنها (الـهنديـة واالنكلـيزية وااليـطالية
والـــصــيــنـــيــة واالســـبــانــيـــة الخ) امــا
الـوجبات فـتنتمي الـى ثقافات مـتنوعة
كـان اجملـتـمع االمارتي عـلى عالقـة بـها

في رحالت الغوص والتجارة.
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ــتــفـرغ بــعـد تــوفــر الـتــخــصـيــصـات ا
ــالـيـة الفـتــا الى ان (الـوزارة تـسـعى ا
لـشـمول 1436مـدنـيا و81 عـسكـريا من
ـــــعــــــاقـــــ من خـالل االســـــتـــــمـــــارة ا
ــوقع ــنــشــورة عــبـر ا االلــكــتــرونــيـة ا
االلـكــتـروني لـلـوزارة حتـقـيـقـا الهـداف
الـوزارة التي تسعى الى توسيع قاعدة
الـــشـــمــول بـــامـــتــيـــازات قـــانــون ذوي
االعـــاقـــة. هـــذا و بـــحث آلـــيـــة فـــتح
وحـــدات اداريــة جــديـــدة الســتـــيــعــاب
واســـتـــقــــبـــال االعـــداد الـــكـــبـــيـــرة من
ــواطـنــ وتـســهـيـل اجـراءات إجنـاز ا
مــعـامالتـهم). وفــيـمـا يـخص امــكـانـيـة
شــمــول ابــنــاء احملــافــظــة بــالــقــروض
ـيسـرة اوضح الـوزير انه الـصـغيـرة ا
(سـيتم منح  463 قـرضا لـلبـاحث عن
سـجلـ ضـمن قاعـدة بيـانات الـعـمل ا
الـوزارة مـؤكـدا ان هذه الـقـرارات حدد
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عـقد وزير العمل والشـؤون االجتماعية
بـاسم عبد الزمـان اجتماعـاً موسعاً مع
مـسـؤولي اقـسـام الوزارة في مـحـافـظة
صالح الــدين (احلـمــايـة االجـتــمـاعـيـة
وذوي االحتياجات اخلاصة والضمان
االجــــتـــمـــاعـي والـــعـــمـل والـــتـــدريب)
بـحـضور وكـيل الـوزارة لشـؤون الـعمل
عـبد الـكر عـبد الـله ومديـر عام دائرة
ـهــني عــمـار عــبـد الــعـمـل والـتــدريب ا
الـــواحـــد وعـــدد من اعـــضـــاء مــجـــلس
الـنواب واحملـافظـة وعدد من مـسؤولي
احملــــافـــــظــــة ونــــاقـش الــــوزيــــر خالل
االجـتماع كيـفية تقـد خدمات الوزارة
الهالي احملافظة التي عانت كثيراً ابان
ا سـيطرة عـصابات داعش االرهـابية 
يـسهم في دعم الـفئات الـضعـيفة فـيها
ـــيــداني لـ مـــوجـــهــا بـــبــدء الـــبـــحث ا
ـتقـدمـ خالل عام 17428 اسـرة من ا
2016 لــــلــــشــــمــــول بــــراتـب االعــــانـــة
ـقـبل االجــتـمــاعـيـة وذلـك مـطـلـع آذار ا
تـمهـيدا لشـمولهم بـاالعانة. ونـقل بيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس عن عـبـد الـزمـان
دعـوته مالكـات اقـسـام الـوزارة ودوائر
احملـافظـة الى تقد الـدعم اللـوجستي
والـفني لعـمل الباحـث من اجل اجناز
بــــحث تــــلـك االســـر). كــــمــــا اعــــلن عن
تــــخــــصــــيص 11 مــــلــــيــــون دوالر من
ــشـروع الـطـار لـدعم االسـتـقـرار في ا
ــــنـــاطق احملــــررة من قـــرض الــــبـــنك ا
الـــدولي ضـــمن حــقـل (الــنـــقــد مـــقــابل

اخلـــدمــة) البــنــاء احملـــافــظــة. كــمــا 
ـشكالت الـتي طـرحـها االسـتـمـاع إلى ا
مديرو االقسام ومالكاتها سعياً اليجاد
احلـلول لـها فضال عن مـناقشـة شمول
ع ذوي االعاقة في احملافظة براتب ا

ـهني لبحث مـسؤول التـعليم الـتقني ا
حـــول مـــشـــروع االصالح والـــتـــعــلـــيم
هـني في العراق. والـتدريب التـقني وا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـــطــرفــ بـــحــثـــا مــا  اجنــازه من
مـشـروع االصالح والـتعـلـيم والـتدريب
ـشاكل ـهني في الـعـراق وا الـتـقـني وا
ـناهج الـتي تـعـيق الـعـمل لـتـتـطـويـر ا
والــيــة الــشــراكـة بــ الــقــطــاع الــعـام
واخلـاص كـون وزارة العـمل لهـا الدور
ـشروع االسـاس في اجنـاح عمـل هذا ا
وذلـك لــدورهـــا الـــتــدريـــبي واخلـــدمي
ـــتــدربــ  و لـــشــرائـح اجملــتـــمع من ا
الــبـاحـثــ عن الـعـمل لــلـمـنــافـسـة في
ي للـتقليل سـوق العمل الوطـني والعا
واحلـد من البطالة). وكان البرنامج قد
طــــبق في عــــدد من احملــــافـــظـــات و
تـدريب مجامـيع كبيـرة من الشباب في
عــدد من احملـافــظـات و مـنــهـا نــيـنـوى
والــبــصـــرة فــضال عن اقــامــة عــدد من
ورش الـعمل وتاهـيلهم لـسوق العمل 
واضــاف الـبــيـان ان (الــطـرفــ اتـفــقـا
ايـضـا عـلى تشـكـيل فـريق مشـتـرك ب
ــشـروع ـنــظـمــة لـتــقـو ا الــوزارة وا
وتطوير االليات برئاسة الوكيل ومدير
ـشـاريع و االتــفـاق كـذلك عـلى عــام ا
اقـامة ورشة عمل يومي 28-27 شـباط
ـــشـــاركـــة ثالث وزارات هي الـــعـــمل

والتربية والتعليم العالي). 
وبــــحـــث وزيــــر الــــعــــمل والــــشــــؤون
االجــتــمـاعــيــة بـاسـم عـبــد الــزمـان مع
الـنائب الـسابق عـبد الـرحمن الـلويزي
مـراعـاة الـوضع االسـتثـنـائي حملـافـظة
نــيـنـوى من خالل الــتـوسع في شـمـول
الـفئات الفقيرة في احملـافظة باحلماية
االجـتمـاعية. وقـال الوزير خالل الـلقاء

لـهـا سـقف زمـني ال يـتـجـاوز الـشـهرين
تـابعـتها لـتنـفيذهـا و تشـكيل جلـنة 

برئاسة وكيل الوزارة).
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واكـمـلت هـيـئـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
بـــــوزارة الـــــعـــــمـل  اصــــدار 133803
بــــطـــاقـــات ذكــــيـــة (كي كــــارد) لالســـر
ـشـمـولـة في بغـداد واحملـافـظـات عدا ا
اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان  بـــراتب اإلعـــانـــة
اإلجـــتـــمـــاعــــيـــة ضـــمن الـــوجـــبـــتـــ
اجلـديـدت (الـثـالثـة والرابـعـة) اللـت
أعـلنت عـنهمـا الوزارة  في وقت سابق
ـية للـبطاقة بـالتعـاون مع الشركـة العا
الــذكــيــة (كـي كــارد). وذكــر مــديــر عـام
ـعلومـات في هيئة دائـرة تكنـولوجيا ا
ـهنـدس جـمال احلـمـاية االجـتـمـاعيـة ا
عـــبــد الــرســـول ان (مالكــات الــهـــيــئــة
وخالل مـدة زمـنيـة قيـاسيـة استـطاعت
مـدة اكـمال اجـراءات الـشمـول وتـدقيق
نحهم شمولة تمهيدا  بـيانات األسر ا
راتب اإلعـانـة االجتـمـاعيـة وفق قـانون
هــيـئـة احلـمــايـة االجـتــمـاعـيـة رقم 11
لـسنة 2014) مـشيدا (بـجهود مالكات
اقـسـام احلمـاية ومـا يـبذلـونه من عمل
خــدمــة لــشــريــحـة الــفــقــراء وتــرجــمـة
لـتوجيـهات وزير الـعمل الدكـتور باسم
عــبـد الــزمـان الــقــاضـيــة بـحــسم مـلف
الــشـمــول). هـذا وتــدعـو وزارة الــعـمل
ــواطـــنــ الى االتــصــال بــرقم اخلط ا
الــــــســــــاخن 1018 فـي حــــــال وجـــــود
اســتـفــسـار او شــكـوى لــيـتــسـنى لــهـا
الـقـيام بـالالزم.واجتـمع الـوكيل الـفني
لـوزارة الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـية
عـبد الـكر عبـد الله شالل مع وفد من
تحـدة للتـربية والـتعلم مـنظمـة اال ا
والــثــقــافــة (الــيـونــيــســكــو) بــرئــاسـة

انـه (ســــــبـق وان اجــــــرى زيـــــــارة الى
مــحــافــظـة نــيــنـوى واطــلع عــلى واقع
قـدمـة هنـاك الفـتا الى انه اخلـدمـات ا
وجـه بــالــتـــوسع في دائــرة الـــشــمــول
ـا مرت به بـالـنسـبة لـلـمحـافظـة نـظرا 
مـن ظـروف احلـرب واالحــتالل من قـبل
داعـش االرهابي). واضاف ان (الوزارة
تـــســـعـى لـــفـــتح وحـــدات جـــديـــدة في
ـناطق البعيدة احملـافظة وخاصة في ا
ــركـز) مــشــيــرا الـى ان (الـوزارة عـن ا
سـتـتـبع آليـة جـديـدة في الـشمـول بـعد
مــعـاجلــة مـا لــديـهــا من تـركــة تـتــمـثل
تقدم للشمول بـاالعداد الكبيرة من ا
ـدة الـسـابـقــة) فـيـمـا اوضح (ان فـي ا
الـوزارة تـعمل عـلى تـغيـيـر معـيار خط
الـــفــقـــر لــلـــتــوسـع في شــمـــول االســر

الفقيرة).
 U³KÞ ‰U³I²Ý«

وبـدأت اقسام احلمايـة االجتماعية في
بـغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان
ـــاضي اســـتـــقــبـــال طـــلـــبــات االحـــد ا
نشورة اسماؤها في اعـتراض االسر ا
ن هي ــوقع االلــكـتــروني لــلـوزارة  ا
فـوق خط الـفـقـر. ونـقل بـيـان عن نـائب
رئـيس هيئة احلماية االجتماعية مدير
عــام دائــرة احلـمــايــة مــحـسن طــعــمـة
مـحــسن قـوله (ان اقـسـام احلـمـايـة في
بـغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان
بــاشــرت اســـتــقــبــال وتــلــقي طــلــبــات
ـتقدمة لـلشمول االعـتراض من االسر ا
بـراتب االعـانة االجـتمـاعيـة عام 2016
ن ظـهرت نـتائج الـتخـطيط لـها فوق
مــســتـوى خط الــفــقـر من اجـل رفـعــهـا
لـلـجان الـعـليـا للـبت فـيهـا مـضيـفا ان
فـتح بـاب االعـتراض جـاء بـتـوجيه من
وزيــر الــعـمـل رئـيس هــيــئـة احلــمــايـة

االجـتماعيـة باسم عبد الـزمان وخاصة
لالسـر الـتي لم تـقـدم اعـتـراضـا سـابـقا
بسبب عدم تبليغها) مؤكدا ان (اقسام
احلـمـاية سـتواصل اسـتقـبال الـطلـبات
ــــلف وحــــسم حلــــ االنــــتــــهــــاء من ا
الـــطـــلــبـــات. هـــذا ويــبـــلغ عـــدد االســر
ـــوقع ـــنـــشـــورة اســـمـــاؤهـــا عــبـــر ا ا
االلـــــــكــــــتـــــــروني ( (115340اســـــــرة.
ـعلن (اسم ويـتـضـمن جدول االسـمـاء ا
ـــعــتــرض  و اسـم االم والــقــسم  و ا
ـــراجـــعـــة) وســتـــكـــون آلـــيــة تـــاريخ ا
االعــتـراض وفق مــنـهـجــيـة تـبــدأ يـبـلغ
تـقــد االعــتـراض ــرفــوض ــواطن ا ا
خالل ثـالث يـوما لـدى اللـجـنة الـعلـيا
مـبـاشرة تـسـتلم الـلـجان االعـتـراضات
مــبـاشــرة تـقــوم الـلــجـان بــالـنــظـر في
ـــدة ــــعـــتــــرضــــ خالل ا طــــلـــبــــات ا
الـقانونية تقوم اللجان باصدار القرار
خالل  15 يــومــا اسـتالم الــتــظـلــمـات
ـرفـوضة من الـلـجنـة الـعلـيا لـلـحاالت ا
وفــقـا لــلـقــانـون).   وكـانـت الـوزارة قـد
ــنــشـورة اســمــاؤهـا الى دعـت االسـر ا
ـراجعة مـنعا ـوعد وتاريخ ا االلـتزام 
لالربـكـاك ومن اجل انـسيـابيـة الـعمل 
مــطــمــئــنــة االســر كــافــة ان حــقــوقــهــا
مـحــفـوظـة وحـذرتـهم من الـتـعـامل مع
ن يدعون ـعقب وضعاف النفوس  ا
عـامالت  داعـية قـدرتـهم عـلى اجنـاز ا
ايـــــاهم الـى االبالغ عـن هــــؤالء عـــــبــــر
االتـــصـــال بـــاخلط الـــســـاخن 1018او
ـــعـــلـــومـــات عـــبـــر الـــبـــريـــد ارســـال ا
االلـكــتـروني لـلـوزارة وهـيـئـة احلـمـايـة
االجــــتــــمــــاعـــيــــة. ويــــأتي فــــتـح بـــاب
االعـتراض ضـمن منهـجية وزيـر العمل
الـقاضية بـحسم ملف الـشمول بصورة

نهائية وحاسمة.

صورة من الشكوى

تـــضــــمـــنت رفـع دوى قـــضـــائـــيــــة من قـــبل
االعــضـاء قـاسم عــودة جـواد وسـاجــد عـبـد
االمـيـر صعـب العـنـبكي وخـضـر مسـلم عـبد
الـعبيدي ومحمد جواد كاظم وتركي جدعان
عـبـد الـنـبي  وعـصام شـاكـر مـزهـر ة  على
نـائب احملافظ للـشؤون الفـنية مـحمد قـتيبة
صـالـح  الـبـيـاتي بـعـد اسـبـوع من اسـتالمه
ـنصب).  وذكـرت الوثيـقة  (نرفق لـكم طيا ا
ـشكـو مـنة كـافـة األولـيات اخلـاصـة بقـيـام ا
نـائب احملافظ الفـني حملافظة ديـالى  محمد
ـال الـعام قـتـيـبـة أضـافـة لـوظـيـفـيـة بـهـدر ا
عــنــدمـا كــان مــديـرا مــفــوضـا لــشــركـة بالد
الـرافـدين لـلـمـقـاوالت اسـتـنـادا لـلـوكـالة ذي
الـعـدد 24038 سـجل 123 في 2011/8/14
وقـيام الشركة اعاله بسـحب مبالغ عن قيمة
تـنـفـيـذ مشـاريع صـوريـة ومـتلـكـئـة وبـنسب
اجنـاز متـدنـية بـالرغم من اسـتالمة لـلمـبالغ
كــامـلـة من خــزيـنــة الـدولـة وكــذلك مـشـاريع
لـشركات أخرى ) .  واشارت الوثيقة الى أن
ـشـاريع هي تـأهـيل الـطـريق مـن تقـاطع  (ا
ــراديــة  من مــهـام الــقــدس الى ســيــطــرة ا
شـــركــة بالد الــرافــديـن  فــضال عن أنــشــاء
خــطـ kv/33 قــــابـــلـــوا ارضـي بـــطـــول 7
كــيــــلــو حملـطــة كــصب اخلــالص من مــهـام
شــركــة انــهـار دـــالـ   اســتالم مــبــالغ بـدون
ـشـكـو مـنـة مـحـمـد قـتـيـبـة وكـالـة مـن قـبل ا
شاريع  ( ـا تقـدم من ا صـالح ) . واضافت 
مـشـروع تـأهـيل شـبـكـات كـهـربـاء  احلويش
والـقــصـيـرين  الـبـو عـبـدـ حي الـعـسـكـري
األولى والـثانية محطـة كهرباء ثانوية / 11
kv 33 مـن مــهــام شــركــة طـــريق الــبــيــارق

لـلـمقـاوالت واسـتالم مبـالغ بدون
شكـو منة محمد وكـالة من قبل ا
قـتيـبة صـالح . (ومن جانب آخر
اعـلن رئيس مـجلس ديـالى علي

الــدايــني لـ (الــزمــان) إنه  ( 
ــنع اصـــدار تــعـــمـــيم شــامـل 
عــمــالـة االطــفــال في الــشـوارع
والـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــات داخــــــــل

دن).  بعقــــــوبة وبقية ا
‰UHÞô« W¹ULŠ

وأضــــــــاف الـــــــدايــــــــني   أن
(التعميم جاء حلماية االطفال
ـارسه مـن االستـغـالل الذي 
ذووهـم او اقــاربــهـم خــاصــة
وأن بــعـضــهم ايـتــام وتـمت
مـــــفــــــاحتـــــة دار الـــــبـــــراعم
احلــكــومــيـة إليــواء االيــتـام
بــالــتــدخل واســتــقــبــال من
تـــنـــطـــبق عـــلـــيه الـــشــروط

والتعليمات لرعايته).  
وأشـــــار الــــدايـــــني الى أن
(مــجــلـس ديــالى لن يــقــبل
بــبـروز مـا يـعـرف بـأطـفـال
الــشـوارع في احملــافـظـة 
مـبينا أن القيم اجملتمعية
والــعــادات رافــضــة لــهـذا
االمـــــر وســــنـــــعــــمـل مــــا
بـوسـعـنـا إلنـقـاذ االطـفال
والـــــبــــحـث عن حـــــلــــول
ــــلــــــــــفــــهم واقــــعـــــيــــة 

االنساني ) . 
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لـقـد ابتـلى شـعـبـنـا العـراقي مـنـذ االحـتالل األمـريكي الـبـغـيض وبـسـببه والى
ـمـارسـات الـطـارئـة عـلى مـجـتـمـعـنـا وبـالـعديـد من أيامـنـا هـذه بـالـعـديـد من ا
ـقـدمـة مـنـهـا الـفـقر ـقـلـقـة واآلفـات الـتي تـفـتك به وفي ا احلـوادث واجلـرائم ا
والــبــطــالــة واألمــراض وســوء اخلـــدمــات وســوء اإلدارة واخملــدرات وجــرائم
يليشيات  والتهجير والنزوح واالعتقاالت واخلطف واالغتياالت العـصابات وا
ــصـائب الــتي تــنــزل عــلى رؤوس الـعــراقــيــ  كل يـوم و و و ومع كل هــذه ا
رور وبـالذات فـوضى الدراجـات النـارية التـي تعددت يضـاف إليـها فـوضى ا
أنواعهـا وأشكالهـا وأحجامها واسـتخداماتهـا حتى باتت تشكل خـطرا كبيراً
رور التي تتسبب بها وعدم على حـياة أبناء الشعب فباإلضافة الى مـشاكل ا
الــتـزامــهـا بــقـواعــد الـســيـر وســيـرهــا عـلى األرصــفـة وفـي األسـواق واألزقـة
ـؤسـفة  وتـعرقل ـزدحمـة لـتضـايق النـاس وتـسبب لـهم احلوادث ا واألماكن ا
ـركـبـات فـقـد بـاتت هـذه الـدراجـات تـسـتـخدم فـي عـمـليـات تـهـدد امن سـيـر ا
سلح واطـن وتهـدد حياتـهم ومن أهم هذه العـمليـات االغتيـاالت والسطـو ا ا
نـازل واألشـخاص ـتفـجـرات علـى ا والـدكـات الـعشـائـريـة  واخلطف وإلـقـاء ا
وخـطف حـقـائب الـنسـاء ودهس الـفـتـيات والـتـحـرش بهـن وغيـرهـا من أعـمال
ـة والـسـبب الـرئيـسي الـذي دعـا اجملـرمـ الستـخـدام هـذه الـدراجات اجلـر
سهولـة قيادتهـا ودخولها الى األحـياء السكـنية وحتـى األزقة الضيـقة والسير
تنـزهات وسهـولة قيـادتها وسـهولة على األرصـفة وفي األسواق واحلـدائق وا
الـهـروب والـتـملص بـهـا ألنـهـا ال حتـمل لـوحات أرقـام مـروريـة وال يـحـتاج من
يقـودها الى إجـازة سوق خـاصة بـها كـما كـان حال هـذه الدراجـات سابـقاً 
فالـدراجة الـناريـة كان يـخصص لـها رقم ويـجب ان يحـمل من يقـودها إجازة
ـلكـية اخلاصـة بهـا لكن ولألسف الـشديـد وفي زمن الفوضى سوق وأوراق ا
ـارسـات مـا أنزل الـله بـهـا وال الـقـانون من غـيـر اخلالقـة انـتـشرت عـادات و
سلطـان دخيلة ومـؤذية  جملتمـعنا  وباتت مـباحة  وال تخـضع للقـانون والنظام
والـضـوابط وخـرجت حـتى عـلى األعـراف وعـلى تـقـاليـد مـجـتـمـعـنـا الـرصـيـنة
ؤذيـة الدراجات النـارية فمن ينـهي  معاناة شـعبنا من هذه ومنـها هذه اآلفة ا
اآلفـة ويـخـلصـهم من شـرورها بـعـد ان بـاتت تشـكل خـطرا عـلى أمـنـهم وعلى
ـتـلكـاتـهم فاغـلب عـمـليـات االغـتيـال هـذه األيـام تنـفـذ باسـتـخدام حـياتـهم  و
الـدراجـات يـضـاف إلـيـهــا مـا ذكـرته أعاله من اسـتـخــدامـات عـديـدة مـسـيـئـة
ـثلة بأجهـزتها األمنيـة بالذات مديرية فهل عجزت الـدولة واحلكومة  ومقلـقة 
ـشـكـلـة هـذه ـرور الـعـامـة ومـديـريـاتــهـا في احملـافـظـات  عن إيـجــاد حـلـول  ا
الدراجـات التي تـزداد أعدادها وأنـواعهـا وحوادثـها يومـا بعـد آخر ودون أية
إجراءات حتـد من ذلك حيث ال ضوابط لعـملية استـيرادها ودخولـها البلد وال
ضوابـط على ملـكيـتها و ال عـلى قيـادتها  وحـتى ال ينبـري البـعض ويقول ان
ـسـؤولـ في األجـهزة الـصـحـافـة تـكتـب وتنـتـقـد فـقط فـانـا أضع بـ أيـدي ا
ـلكونه من رور الـعامـة بعض االقتـراحات تـضاف الى ما  األمنـية ومديـرية ا
إجـراءات عـلـهـا تسـاعـد في احلـد من خـطـورة ومشـاكل هـذه الـدراجـات التي
تــهـدد  حــيـاة الــنـاس وأمــنــهم  ومـنــهـا :                                        
1- قيام األجـهزة األمنيـة بالتنسـيق مع احلكومة إليـقاف عمليـة استيراد هذه
دة سنت على األقل للحد من الدرجـات بصورة كيفية ال تخضع لضوابط  و
فـوضـى هـذه الــدراجـات وتــقــلـيل أعــدادهــا وحـوادثــهـا .                      
2- مـنع اسـتـيراد أنـواع مـحـددة منـهـا بـشكـل نهـائي وخـصـوصا الـصـغـيرة
ــارة وتـسـبب الـتي تـســتـخـدم في عــمـلـيــات االغـتـيـاالت والــسـرقـات ودهس ا
مشـاكل مرورية عديدة الن هذه األنـواع ليست مخصصـة للقيادة في شوارع

دن ونقل احلاجيات بل جملاالت األلعاب وغيرها . ا
3- الــبـدء بــحـمــلـة مــروريـة لــتـســجـيل أنــواع مـحــددة من الـدراجــات حـسب

رور.                           استيعاب وقودها  في مديريات ا
وذج آخـر للـمـلكـية وذج لـهـا وتخـصـيص  4≠ تـخـصيص أرقـام يـتفق عـلى 
رور في بـغداد (سنـوية ) وحتـدد فـترة لـتسـجـيل هذه األنـواع في مديـريـات ا

واحملافظات .
5- عـد هــذه الــفــتـرة حتــجــز وتــصــادر كل دراجــة ال حتـمـل رقم وال يــحـمل

رور السارية . لكية (السنوية ) وتنطبق عليه قوان ا سائقها أوراق ا
6- عـلى مــجـلس الــقـضـاء األعــلى شـمـول احلــوادث واجلـرائم الــتي تـرتـكب
باسـتخـدام الـدراجات الـنــــــــارية عـلى اخــــــــتالفـها  بـجرائـم اإلرهاب كـما
حصل مع الـدكة الـعشـائريـة للـحد من اسـتخـدام هذه الدراجـات في اجلرائم

اخملتلفة .  

صحـيح... لقـد غادرت الـشقـة ولكن سـنابل شـعرك مـا زالت تلـوح لي .. وثمة
قـاعـد يسـتـحيل انـتـزاعهـا امـا باقـة الـورد والسيـمـا الوردة ابـتـسامـات عـلى ا
ـكان ـكان الن ا احلمـراء فقـد سألـت عنك بـعد حلـظـة قلت انـها سـتـعود إلى ا
تعـطر بها اليوم وسيبقى كـذلك حتى مرة أخرى مع رشة عطر أخرى  ..  بعد
حلظـات من مغادرتك سـألتني احـجار الزيـنة وقطع الـتحفـيات متى تـعود التي

المستنا اليوم فحركت في جمودنا النطق واحلركة .. 
قلت صـبرا أن صـبرهـا كصـبري قـليل و شـوقهـا كشـوقي حريق وجـراحاتـها
مثل جـراحاتي ال تطيب اال باحلب... لذلك فهي ستعود غدا أو بعد غد أو بعد
أن يفـيض بهـا الشوق فـهي مثل نـوارس دجلة ال حتب الـنوم عـلى ضفاف اي
نـهـر اخر وسـتـعود حـتـما لـتـلعب فـوق عـشب صدري وأعـود انـا قطـعـا الكتب
عنهـا مدائح ما نطق بـها الشعراء فـهي مكتوبـة مني وفق قياسات قـلبها الذي
ال يـشــبه أي قـلب آخـر طـيـبـا وصالحـا وخـيـرا وأنـاقـة ?الـيـوم إذ خـرجت من
الـبـيت أدركت كم انـت يـا انثـى حيـاتـي خبـيـرة بـبث روحك فـي كل الـتـفاصـيل
والثـنايا لتظل مسكونة بك  حتى آنية الزيت التي اهديتني ذات يوم في حلظة
وهج استـفاقت من سكـونها وردت الـيك التحـية وباقـة الورد في يديك اكـتنزت
وعلى اجلدران اء  ـزهرية لـتستحم فـي ا بالـندى حتى قـبل أن تضعـيها في ا
تراقـصت اللوحات وهي تـصفق ألنك ويوم زيارتك التـاريخية بـعد غياب طويل
ســتـكـونــ اجـمل لــوحـة مـعــلـقـة فـي الـذاكـرة والــوجـدان قـبل اجلــدران .بـعـد
مـغـادرتك مبـاشـرة راجعت تـوصيـفـات بعض الـشـعراء حلـبـيبـاتهـم  فثـمة من
ــلـكـة الـنـاس واجلـان وثـالث ورابع شــبـهـهـا مـزرعـة لـلـريــحـان واخـر نـعـتـهـا 
وخامس خـلدوا حبـيبـاتهم بكل مـا في اللـغة من إعجـاز وسجع وبـيان والرائع
نزار قباني قال عنها :        ولي في االعظمية وجه. لو رأته تغارمنه السماء.
ـيـناء                 في ضـغـني البـحـر.   وعيـنـا حبـيـبتي ا   انـا الـسنـدبـاد 
في حلظـات بعد تسـللك من أمام عيـني راجعت بيدرا من دواوين الـغزل فكنت
اجمل من كـلهـا ومن كل نـعوت واوصـاف الشـعراء ألنـك ببـساطـة خيـر ولطف
ونعمـة وخبز وفير و عشب كثير وماء غزير يغري دجلة اخلير بالفيضان عاما
إثر عـام لكي جتف شراي بغداد وتبـقى عامرة  . إذن تنازلت عن الشعر في
وصـفـك و عن الـكالم في مـدحك وعن اسـتـعــارة الـبالغـة والـبـيـان في وصـفك
فأنت واحلق يـقـال بكـلمـة واحدة انـثى اخـترعت في حـيـاتي فن الغـزل قبل أن
اصـبح شـاعـرا و عــلـمـتـني أن كل دواوين الـشـعــر ال تـعـادل حـفـاوة فـمـهـا إذ
ـصافـحتي و يـشـتعل شـهـوة إلى القـبل ورشـاقة رخـام أصابـعـها إذ تـسـتعـد 
كان العريق في بريق عـينيها إذ تنـفرجان للتـرحيب به كلما كـنت ادخل ذلك ا
قلب بـغداد.بعد خمس دقـائق فقط  من خروجك من الدار  تـوجهت إليه تعالى
أن يلهـمني الصـبر في غيـابك وقلت " اللهم اعـني فال مفر مـنها مـنها فحـينما
كـن وجهي تـلـتـحق بي وتـصر عـلى احـتاللي بـالـكامل كـنت تـكـون وحيـثـمـا  
ومـصـادرة قـلبـي بالـكـامل " وصـلـيت ألجـلك كي تـصلي بـالـبـيت بـسالمـة فإذا
برسـالتك عبر الـواتساب تـقول انك وصلت و غـرد قلبي اغنـية فيـروز " حبيتك
تأ نـسيت الـنوم " وفـعال لم ا الـليـلة وهـا منـذ الفـجـر اكتب لك هـذه الرسـالة
عــلى وقـع الــشــاعــر الــبــغــدادي الــذي كــتـب إلى قــمــره في بــغــداد من ارض
األندلس:ال تـعذلـيه فـإن العـذل يـولعه.  قـد قـلت حقـا ولـكن ليس يـسـمعه.  فال
عـطرة التي تعـذلينـي إذ أحزن واكتب قـصائـد شجن واحـترق مثل الـشمـوع ا
اهـديـهـا الـيك فـلـكي أضيـف ديوان الـفـرح إلى بـيـدر دواويـني عـليـك ان حتلي
ضـيـفـا ال عـلى بـيـتي بل عـلى أوردتي وشـرايـيـني وتـصـبـحي داخل مـسـامات

جلـدي مقيـمة ومشـتبكـة معي في حالـة حب ال فكاك مـنها
... والـيوم أيـقـنت أن حـبك جتـاوز الغـلـيـان إلى درجة
الذوبـان في اعـمـاقي فـمـرحبـا بـهـذا احلـلول و اهال

زارع وبسات العطاء. وسهال بك يا سيدة ا
{ كاتـب وشاعـر ووكـيل وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحة

واألثار رحل آمس الى دار االخرة


