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يجد صـعوبـة في اجللـوس في البيت
بال عــمل و بـعــد الـتــقـاعــد من مـهــنـة
وتصاحب اخلفاجي باإلحباط جملرد
لذا قـررت عدم فكـرة كـونهـا مـتقـاعـدة
االسـتــسالم وحتــقـيق طــمـوحــهـا في
االهــتـــمــام بــالــبـــحــوث والــدراســات
واسـتــغالل حـيــاة الـتـقــاعـد بــأعـمـال
مفيدة. رجاء إبراهـيم محمد القصاب
رئيـسة مالحـظ في الـشركـة العـامة
لـلـغـزل والــنـسـيج الــصـوفي لم تـنـدم
ــبــكــر رجــاء عــلى فــكــرة الــتــقــاعــد ا
لظروفـها اخلـاصة وهي تـعودت على
ـنزل الن فكـرة الـتقـاعد واجلـلـوس با
ـوظــفــ تـغــيـرت نــفـوس الــنــاس وا
كثيـراً بصـورة عامه "ال تشـعر بـالندم
فـهي مـتــقـاعـدة من عـام  1990 وهي
اآلن تـعـيش أجــمل أيـام حـيــاتـهـا مع
ــقــربــات. أســرتــهــا وصـــديــقــاتــهــا ا
وحــذرت أســـمـــاء يــحى
مــــتــــقــــاعــــدة إحـــدى
أصــــدقـــائــــهــــا من
ــنـزل ــكــوث بــا ا
لــفـــتـــرة طــويـــلــة
بعـدما حتـال على
الـــــــتــــــقــــــاعـــــــد بل
نصحـتها بـاالنخراط
بـــــــــعـــــــــمـل آخـــــــــر آو
االشـتـراك بـنادي ثـقـافي
آو منظمة إنسانية تتردد
عـلــيه بـ احلــ واألخـر
حـــتى ال يـــنـــعـــكس اآلمـــر
عـليـهـا وعـلى أفـراد أسـراتـها
إذ اسـتـمــرت جـالــسـتـا سـلــبـيــا
ــــنــــزل وال تـــــخــــرج مـــــنه إلى بـــــا
اجملتـمع.
ونــــوهت
يحى إلى

إن
مـــرحـــلـــة
الـتــقــاعـد
كـــــــــــــــــان
ومــــــــازال
هــاجـــســاً
يـرافق الـشـخص بـعد
أن يـــقـــضي مـــرحـــلــة
مهـمة مـن حيـاته على
مــقــاعـــد الــدراســة ثم
العمل الذي يـستحوذ

ليجد نفسه في على سنوات من عمره
أما أن النهايـة يقف على مفـترق طرق
يستـسلم أو أن ينـطلق ببـداية جديدة
يخلق منها مبادرات شخصية وينجز
ا لم ينجزه في من خاللها جناحـاً ر
شـبــابه آو االسـتـمــرار بـالــعـمل الـذي
ـــوقع آخـــر.  أشــارت ـــارسه  كــان 
إزهار الشيخ مـوظفة مـتقاعدة إلى ان
الـتــقـاعــد صـدمــة تـدخل اإلنــسـان في
رارة لوءة باأللم وا مرحلة اكتـئاب 
وهــو تــيــار جــارف نــحـو وخــيــبــات 
دائـرة متـصـلـة من األزمـات الـنـفـسـية
فيما لم تبنى والصحية واالجتمـاعية
حيث نـازل حلبس الـنسـاء داخلهـا  ا
قــلـة احلــركــة واألمــراض والـتــفــكــيـر
وتفـادياً لتـأثير هذه رهق ستمـر وا ا
السـلبـيـات وضعت لـنفـسـها مـخطـطاً
وفــكـرت في قــبل اقـتــراب تــقــاعـدهــا 
ـكن أن مـجـمـوعـة مـشـاريع جتـاريـة 
ووقع اخلـيـار في الـنـهـايـة تـقـوم بـهـا
عــلى شــراء مــحل صــغــيـر لــلــمالبس
ـساعـدة شـابات . النـسـائـية تـديـره 
وتؤكد الشيخ أن فكـرة التقاعد نشأت
لـيس بـهـدف تـرك الـعمـل أو اخلـمول.
ولفـتت جناة مـحـمد مـدرسة إلى إنـها
بعـد تـقاعـدها مـن العـمل لم تـستـسلم
بل فــكـرت فـي االسـتــفـادة من لـلــواقع
وجنـحت في فـكرة خبـراتـهـا العـمـليـة
تــأســيس مــشـروع مــا يــشــبه مــعــهـد
تـــــدريـس " دروس خـــــصـــــوصـــــيــــة "
بعد سنوات وخاصة لألجيال الشـابة
من العمل جنحت في إقناع متقاعدين
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وأصبح الصحيـة والنفسيـة لإلنسان
الـتـقـاعـد أداة اســتـثـمـاريـة تـدر دخالً
وتوفر للشـخص وتزيـد حيـاته رونقـاً
له وألسـرته مـا يـحـتـاج إلـيه. مـشـيـراً
إلى الـظـروف االقـتــصـاديـة الـصـعـبـة
عــنـد الــتــقـاعــد فــيــصـبح الــدخل أقل
ـمـيـزات الـتي وتـتـوقف الـعـالوات وا
كـــان يـــحـــصـل عـــلـــيـــهـــا الـــشـــخص
وظف احلكومي في أثناء وبخاصة ا
ومـا أن تـصل إلى سن فـتـرة اخلـدمــة
التقاعد حتى تبـرز أمامها العديد من
األسبـاب الـتي تدفـعـنا إلى احلـصول

على دخل إضافي. 
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ثريا كاتبـة أدب أطفال حالـيا وسابقا
سكـرتـير حتـريـر مجـلـة مجـلـتي قالت
عـزيـز الـتـقـاعــد لـيـست فـتـرة انـتـهـاء
األمل والنـشاط آو أنـهـا لدى الـبعض
هي مرحلة جديدة لواقع مرحلة كسل

ــــلــــؤه الـــــنــــشــــاط جــــديـــــد 
واحليـوية. ومـتـابعـة كل ما
هو جديد في عـالم الثقافة
وأضــافت عــزيـز واإلبـداع
"لم انــدم يـــومــاً ألني مــا
زلت اكـتـب وانـشــر مـثل
مــــا كــــنت وتــــفــــرغت
لــبـــيـــتي وبـــنــاتي
أكـثــر كي أكـون
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ـرأة احلـيـاة مـا بـعــد الـتـقـاعـد عـنـد ا
العـامـلة هـاجس يـرافقـهـا بعـد قـضاء
مرحلـة مهمـة من حياتـها على مـقاعد
لــتــجـد الـدراســة ثم الــعــمل والـزواج
نـفـسـهـا في نـهـايـة الـطـريق مـتـفـرغـة
لبيتهـا أو عند بدايـة النطالقة جديدة
ما بعد الـتقاعد التـقاعد رحلـة جميلة
رحلـة مرت وانتهت ليست استـذكار 
بل هي مـرحـلـة إبـداع من نـوع جـديـد
لـلــمــرأة الـتي تــعـرف أن تــسـتــغـلــهـا
وجتـــعـــلـــهــــا أجـــمل مـــرحـــلـــة مـــرت
كن فـالـتقـاعـد له نـوافذ كـثـيـرة  بهـا
من خاللهـا أن نكتـشف فرصـاً جديدة
أو أن نــخــلق جنــاحــاً وسط الــتــذمـر
فـمــا ال يــعــرفه الــبـعض أن واخلــوف
إفسـاح اجملـال أمام للـتـقـاعد أهـدافـاً 
الـــشـــبـــاب لـــبـــنـــاء مـــجـــتـــمع شـــاب
ومـن الطـبـيـعي أن يـسـتـقبل ومـعافى
تقاعدين أمر تقاعدهم بشيء بعض ا
من األلم واحلــســرة فـيــمــا هــنـاك من

يــــخــــالف هــــذا
الـــــرأي بـــــعــــد
التقـاعد. علقت
الـــــبــــــاحـــــثـــــة
االجـــتــمـــاعـــيــة
ســــوسن حــــســــ

على الـتـقـاعد بـالـقول
بـــتـــنـــا نــــســـمع اآلن عن

الـــــعـــــديـــــد مـن مـــــبــــادرات
شخـصيـة وجتارب وإجنازات
التي ـية وصل بعضـها إلى الـعا

خلقت من التقاعد بينما رأى البعض
ــؤجل من اآلخــر فــرصــة لـتــحــقــيق ا
شاريع الطمـوح خاصة فـيما عـرف 
ما بـعـد الـتقـاعـد واسـتثـمـار خلـبرات

وجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب
والتقاع العمـر
د لــــــــــــــــــيـس
خـــــــــــــــــريـف
الــــعــــمـــر أو
اســتــسالمــاً

لـــــــــــــبـــــــــــــدايــــــــــــة
فــهــذا الـــقــصــور جــزء من الــنــهـــايــة
مـفــاهـيم خـاطــئـة تــداولـتـنــهـا بـعض
معدّاً سن الـتقاعـد مرحلة اجملتمعـات
مـتــجـاهــلـة مـدى لـلــراحـة من الــعـمـل
تــأثـــيــر هــذا الـــتــوجه عـــلى احلــيــاة

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

حـذر الــنــائب  عن مـحــافــظـة ديــالى فـرات
الـتـمـيمـي  من نـشـاط تنـظـيم داعـش قرب
خطوط نقـل النفط والغـاز جنوب مـحافظة
ديـالى فــيـمــا أكـد عــلى ضـرورة مــراجـعـة
رابطة عند اخلطط األمنية وتعزيـز نقاط ا

تلك اخلطوط . 
وقـــال الـــتـــمــيـــمـي لــ (الــزمـــان ) امس إن
(نـشـاط تـنـظـيم داعش في مـنـاطق جـنـوب
ناحيتي بهرز وكـنعان جنوب ديالى ارتفع
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بــشـــكل واضح خالل االشـــهــر الــقـــلــيــلــة
اضيـة ) مشـيرا الى (سـقوط الـعديد من ا
ـدنـيـ والـقوات الـضـحـايـا في صـفـوف ا
ـتكررة االمنـية نـتيجـة هجـمات الـتنـظيم ا
ناطق ) . على قرى ونقاط أمـنية في تلك ا
واضاف التـميمي  ان  (داعش يـقترب في
نـشاطـه يومـا بـعـد اخـر من مـسـار خـطوط
ـار بالـناحـيت نقل الـنفط اخلام والـغاز ا
ذكورت )  الفتا الى  (استهداف احدى ا
هــجـمــاته قــبل اسـابــيع  نــقــطـة حــراسـة
ـا يؤكد أن االنـابيب ألنبـوب نفط هـناك 
الـنـاقـلـة لــلـنـفط والـغـاز ضـمن
اهـــــــدافـه احملـــــــددة) . ودعـــــــا
الــــتـــمــــيــــمي  الـى  (ضـــرورة
مـــراجـــعــــة اخلـــطط االمـــنـــيـــة
ناطق جنوب بهرز وضوعة  ا
رابـطة االمـنية وتعزيـز نقـاط ا
والـســعي لـشن هــجـمــات تُـنـهي
خطر خاليـا داعش االرهابية ) .
الى ذلـك قــــال عــــضــــو اجملــــلس
لقضاء بعـقوبة  قحـطان البياتي
لـ (الزمـان) إن  (هـجـرة الـعوائل
من الـريف الى مـراكـز مـدن ديالى
ومـنهـا بـعـقـوبـة نعـتـبـرهـا هـجرة
تــقـلــيــديـة مــســتـمــرة مــنـذ عــقـود
وألسـبــاب عـدة بــعــضـهــا مـتــعـلق
ــــعـــيـــشي لـــلـــعـــوائل بـــالـــوضع ا

وااللتزامات الوظيفية ) .  
وأضـاف  الــبـيــاتي  أن  (الـهــجـرة
التقليدية للعوائل من الريف صوب
بـعقـوبـة تـوقـفت منـذ اشـهـر بـسبب
عـــوامل عـــدة ابـــرزهـــا االســـتـــقــرار
االمــني وحتـــسن مــلـف الــزراعــة ) .
وب البياتي  الى أن ( هناك هجرة

واســـتــقـــطـــابـــهم جـــدد بـــفـــكـــرتـــهـــا
لالستـفـادة من خبـرات تـقاعـدهم بدالً
مـن تــــركــــهـم عــــرضـــــة لالكـــــتــــئــــاب
واإلحــــســـاس بــــأنــــهم رقم زائــــد في

مسيرة اجملتمع.
 d UÐ ÕU³

قـال ابـو مــحـمـد  64 عـام ح احـيل
زوجتي على التـقاعد بعـد خدمة اكثر
من خمـسة وعـشـرين عام قـضتـها في
احــدى دوائــر الــدولــة كــانت تــعــيش
نظام مع من احلياة فهي تخرج من
الــصـــبــاح الـــبــاكـــر وتــعـــود عــصــراً
لـتــحـاول تــعـويض غــيـابــهـا واجنـاز
نزل من طـبخ وتنـظيف وكي اعمـال ا
مالبس وبـقيـة االعـمال وعـنـدمـا يحل
ساء يكـون التعب اخذ مـنها مااخذ ا
اما االن بعد االحالة على التقاعد فقد
دخـلت حـيـاة جــديـدة واصـبح لـديـهـا
وقت فـراغ كـبـيــر حـاولـنـا ان نـسـدوه
عـليـهـا فـقـد تـظـافرت جـهـود الـعـائـلة

على مراعاتها. 
بـــالــرائـي عــلـى الــرجل ان يـــحـــتــوى
ـتــقـاعـدة من خالل اخلـروج زوجـته ا
ــنـزل الى امــكــان الـتــرفــيه مـثل من ا
ــتـــنــزهــات ــوالت او ا ــطـــاعم او ا ا
وزيــارة االقــارب حـــتى تــعـــتــاد عــلى
احلـياة اجلـديـدة لـتـسـتـمع بـفـكرة ان
ـكنـها في احليـاة مـتسع لـكل شى و
ان تـعـيش وحتـقق مـاتدريـه من سـفر
وجوالت وغيرها احلياة التنتهي بعد
التقاعد بشرط ان يتعاون اجلميع مع

راة . هذه ا

سيدة تؤدي واجبات منزلية
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ـوت فـي مـدرسـته وبـ أن  كـانت أمـنــيـته الـوحــيـدة الـتي يـرددهــا دائـمـا
وأن يــتم تــشـيــيــعه من صــفــوفــهـا الــتي عــاش بــ جــدرانــهـا وفي طـالبه
ففيـها قضى اكـثر من أربعـ عاما من ـا عاش في بيـته سـاحاتهـا أكثر 

وأعطى كل مجهوداته حتى أخر حلظة. حياته
فكان مـثاال حيا ولم يـتهرب من واجـبه الوظيـفي لم يـتغيب يـوما عن الدوام
ولم يـتـنـازل يـوما عن فـلم يـجـامل أحـدا في احلق لـلـمُـعلِـم النـاصح األمـ
وبقي ثـابـتا شـامـخا ـتلـونـ ولم يـتلـون مع ا مـبادئه في مـخـتلـف الظـروف
فـقودة في اجملتمع. كان تربويا حـتى أعطى للمعلمـ  بعض من هيبتهم ا
وال زلت اتذكـر أول مـرة دخل عـلـينـا في صـفـنا نـزيـها من الـطـراز الـرفيـع
عندها كنا وقتها طالبا في مدرسة  تموز االبتدائية في الرمادي الـدراسي
وال زلت اتـذكـر كـيف كــان يُـعـلِـمـنـا أن عـرفـنـا أي نـوع مـن الـتـربـويـ هــو
وعـلّمنا وهـو من علّمنـا احترام  الـناس وآداب الطريق االخالق قـبل العِلم
فــصـرنـا نـحـسب لـه ألف حـسـاب فـكـان اسم مـتى نـتـكــلم ومـتى نـصـمت
الى اسـتـاذ ربـيع وصـوته اجلـهـوري كـافـيـان لتـحـويل اي طـالب مـشـاكس
حـتى عنـدما  استـدعاؤه خلدمـة العلم االلـزامية في وذكي!! طـالب خلوق
صـار من أشــهـر مُـعــلِـمي الـُكــلـيـة الــعـسـكــريـة فـتـخــرج عـلى يـده اجلــيش
ع ضـبـاط اجلـيش الـعراقـي البـاسل. كـان يـفرض بل مـئات من أ عـشـرات
وكانت غاية أهدافه ان يربي اجياال الصغير والكبير احترامه على اجلميع
ولم يفـكر ولم يـسع يـوما الى الـتربح من وظـيفـته قـادرة على خـدمة الـناس
ـغـريـات الـتي ابـدا أن يـسـتـغل قـدراته في فــتح مـدرسـة أهـلـيـة بـرغم كل ا
وأثـر أن يبـقى في وظيـفـته حتى الـنهـايـة. كان حـتى في ايام عـرضت علـيه
أو يـغسل أو يُـلون حـائطا  درسـة ليـزرع فيـها شـجرة الـعطل يـذهب الى ا
. لم يكن أو يـقيم جـدارا يُـرِيدُ أَن يَـنـقَضَّ أو يُـصـلِح رحلـة مـكسـورة سـاحة
صادف السابع من اذار يحمل خبرا أحدا يتوقع أن يكون يوم اخلميس ا
فـبعد أن أكـمل مراسم رفـع العلم مـفجـعا لـكل اصدقـاءه وطالبه ومحـبيه!!
فــفـــاضت روحه الى تـــوقف قـــلــبـه الــكـــبــيـــر الى االبـــد وعـــاد الى الـــبــيت
سيـرة العـظيـمة لرجل وهـب كل حياته لـطالبه الذين مـعلـنة نـهايـة ا بـارئها
فـترك بـصمته في كل َـدرَستهِ الـتي اعتـبرها بـيته الـثاني و اعـتبرهم ابـناءه
حاله حـال كـتـبهـا ودفـاتـرها حتـى صار جـزءا ال يـتـجزأ مـنـهـا شـبر مـنـهـا
ولـيـحقـق أهل مديـنـة اخلـالـدية وليـخـتـتم حـيـاته فيـهـا وشـجرهـا وحـجـرهـا
وفـاءَ وعـرفـانـا مـنـهم جتـاه ابـنـهم الـبـار صـاحب الـعـطـاء وصـيـته االخـيـرة
ـهـيبـة الـتي تـمـنـاهـا  حـتى الـرؤساء فـخـرج اجلـمـيع في جـنـازته ا الـكـبيـر
وطـافوا به من ـشيـعون عـلى حمل الـنعش عـلى اكتـافهم وأصرّ ا والـوزراء
ليبرهـنوا للعالم أن دينة حـتى مثواه األخيـر مَـدرسّتِه مرورا بكل طـرقات ا
كل هـذا احلب والــتـقـديـر لـرجل وهـب كل حـيـاته خلـدمــة اهـله ووطـنه بـكل
كن ان تـشتـري حلظة وأن كل أمـوال الدنـيا وكـنوزهـا ال  تـفانٍ واخالص
غير كالتي أظهرها الناس في مراسم تشييعه احلزينة حب صـادقة واحدة
ـشهـد األكـثر ايالمـا وحُـزنا هـو حـينـمـا أصرّ تالمـيـذه الصـغـار على أن ا
وأصـروا علـى البـقاء ورفـضـوا االنصـراف الى بـيوتـهم ـشي في جـنازته ا
ا سألتهم و ودموعهم الغزيرة احلارة تنزل على خدودهم الطرية عـند قبره
أجـابـوني بـصـوت كـئـيب: مـات أسـتاذ ربـيـع!!. اذن مات ـاذا تـبـكـون أنـا: 
الــرجل الــذي مــثّـل كل قــيم الــنــزاهــة ــصــلح في الـــزمن الــرد الــرجل ا
ـوذج وطـني صـار نـادرا كـثـيـرا هـذه وهـو  واالخالص والـشـرف الـرفـيـع

االيام!!.
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بـجانـبـهن وهن مـحـتـاجـات لـوجودي
ــرحـلـة الــذي اثـر في أكـثــر في هـذه ا
نـفــسي بــعـدي عن صــديـقــات الـعــمـر
اللواتي قـضيت مـعهن أجـمل سنوات
حــــيـــاتـي. شــــجـــعـت وداد إبـــراهــــيم
صحـفية مـتقـاعدة عـلى فكـرة التـقاعد
قـــائالً بـــصـــراحـــة إن اإلحـــالـــة عـــلى
الــتـقــاعــد هـو أمــر البــد مــنه .إن كـان
وصولـنـا إلى مـرحـلة عـمـريـة تـخضع
لقانون اإلحـالة آو اكتمـال فترة خدمة
تشـجعنـا على الـتفـكيـر باإلحـالة على
رأة بـالذات أن تضع التقـاعد. .عـلى ا
في ذهــنــهــا إن الــبــيت مــثل الــوحش
الذي يـحـاول اخـذ كل الـوقت واجلـهد
والتـفكـير مـنهـا حتى تـستفـيق وجتد
نفسهـا قد خضعت بـالكامل الن تكون
لـذلـك عـلــيـهـا أن في الـبــيت ال غــيـره 
جتــد عـــمالَ حــتـى وان كــان من داخل
بــــيــــتـــــهــــا آو حتــــاول أن جتــــدد من
ـشـروع ــتـهــا في الـشــروع  عـز
يـجــعل الــلــجـوء لإلحــالــة عـلى
التقاعد فرصة كبيرة للنجاح
والعمل اجلديـد والتخلص
من الـروتــ الــقـاتل في
دوائـر الـدولــة. رفـضت
جنان احلفـاجي باحثة
فكرة التقاعـد مبينتاً أن
ـعتاد اإلنسان ا
عـلـى الـعــمل
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عــكــســيــة بــدأت تـــلــوح بــاألفق لــلــعــوائل
ـــوجــودة فـي بــعـــقـــوبــة صـــوب قـــراهــا ا
ــنـاطـق الـزراعــيــة )  مــشــيـرا  الى أن وا
(اكــثـــر من 10 االف عـــائــلـــة انـــتــقـــلت من
االرياف صـوب بعـقـوبة بـعد 2003 ما ادى
الى تــضـــخم ســكـــاني كــبــيـــر جــدا ولــكن
حتـسن ظــروف االريـاف سـوف تــسـهم في

عكس بوابة الهجرة من جديد ) .
ووصف عــضـو مــجـلس مــحــافـظــة ديـالى
الطالق بـانه وبـاء انتـشر كر اجلـبـوري 
داخل مـــجـــتــمـع احملــافـــظـــة وبــدء يـــهــدد

نظومة االسرية.  ا
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وقــــال اجلــــبـــوري لـ ( الــــزمــــان )امس إن
(ديـالى تـسـجل مـعـدالت مـرتـفـعـة بـحـاالت
الــطالق لـــلــعــام اخلـــامس عــلـى الــتــوالي
ويصل معدل متـوسط احلاالت شهريا الى
اكـثـر من 350 حـالـة )   مــبـيـنـا أن  (% 50
من الـزيـجـات ال تزال فـي الـقفـص الذهـبي
ولم يـــدم عـــلى زواجـــهـــا اقل مـن عــام  ) .
واضــاف اجلـــبــوري  أن (الـــطالق حتــول
الى وبـاء مــجـتــمـعي انــتـشـر بــشـكل الفت
ـنـاطق الــريـفـيـة الــتي كـانت الى حـتى بــا
وقت قريب ذات مـعدالت مـنخـفضـة قيـاسا
ـدن ). ودعا عضـو مجـلس ديالى   الى با
ــرعــبــة (ضــرورة االنــتـــبــاه الى االرقـــام ا
حلاالت الطالق ليس في ديالى فحسب بل

كل احملافظات) .  
ومن جانب آخر أكدت اللجنة الزراعية في
مـجلـس  ديـالى  فـقدان  50 شـجرة نـخـيل
يــومـــيــا بـــســبب عـــوامل مــتـــفــرقــة داخل
احملــافـــظــة وقــال رئـــيس الــلــجـــنــة حــقي
اجلـبـوري لـ (الـزمـان )  إن  (ديـالى تـفـقـد
 50شـجــرة نـخــيل يــومـيــا بـســبب عـوامل

متـعددة منـها الـتجـريف واآلفات الـزراعية
وتداعيات حـالة عدم االسـتقرار االمني في
اضية ) . ناطق خالل السـنوات ا بعض ا
واضــاف اجلـــبــوري  أن  ( تــعـــويض مــا
نـفـقــده من اشـجـار الــنـخـيل شــبه مـفـقـود
باستثناء وجود محاوالت محدودة لزراعة
بعض البسات النموذجية إلنتاج التمور
وهي قــلــيــلــة ال تــوازي حــجم مــا نــفــقــده
ســنـــويــا مـن اشــجــار الـــنــخـــيل ) . ودعــا
اجلـبـوري   إلى  ( إطـالق حـمـلــة وطـنـيـة
إلحـيـاء زراعـة الـنـخـيل في كل مـحـافـظـات
الــبالد ومــنــهـا ديــالى بــاعــتــبــارهــا ثـروة
وطنيـة  ناهـيك عن تأثـيرهـا االيجابي في
ملف البـيئـة كونـها تشـكل احزمـة خضراء

للمدن ) .
واعلنت ناحية قزانية في محافظة ديالى 
عن اعـادة افـتـتـاح طـريـقـهـا مع  مـحـافـظـة
واسط  مـشـيـرة الـى ان ذلك سـيـسـهل من
مــبـاشــرة احـدى الــشــركـات الــصــــــيـنــيـة
بعملها . وقال مـدير الناحية مازن اكرم لــ
(الـزمـان )  انه ( بــالـتـنـســيق مع مـديـريـة
طــرق وجــســور ديــالى ومــديــريــة بــلــديــة
قــزانـيـه  اعـادة افــتــتــاح طــريق قــزانـيه
ــواقع واسط بـــعــد تــأهـــيــلـه وصــيــانـــة ا
ــتـضــررة مــنه بــســبب مــوجـة الــســيـول ا
األخـــيـــرة) .  واضـــاف اكــرم  انـه ( بـــعــد
اجنـاز الــطـريق تــمت زيـارة حــقل قــزانـيـة
ــســؤولــ في الــغــازي واالجــتــمـــاع مع ا
ـنــفـذة شـركـة ZPEC الـصــيــنـيــة اجلـهــة ا
ألعـمـال احلـفـر فـي احلـقل الـغـازي  حـيث
تـمـت مـنــاقـشــة االمـور الــتي تــخص عـمل
الـشركـة ومـراحل الـبـدء بـاحلـفـر واالنـتاج
ـــواطــنــ وايــضـــا مــوضـــوع تــشـــغــيل ا
الـراغــبـ لـلـعــمل واسـتــحـقـاق مــحـافـظـة

ديـــالـى ونـــاحـــيــــــة قــــزانـــيـــة من االيـــدي
العـاملـة) .  واشار اكـرم  انه (  التـأكيد
عـلى احلـصـة اخملـصـصـة حملـافظـة ديـالى
والبالغة %80 من عدد العامل ومن مبلغ
سـاهمة االجـتمـاعيـة اخملصصـة لنـاحية ا
قزانيـة  وحسب الكـتب الرسمـية الصادرة
من شركة نفط الـوسط والذي سيتم تـنفيذ
ــشـاريع اخلــدمـيــة لـنــاحـيـة الـعــديـد من ا
ـبالغ الـسنـوية)  قزانـيه ومن خالل هذه ا
مـؤكــدا ان ( الـشــركـة الـصــيـنــيـة ســتـقـوم

بأعمال احلفر في شهر نيسان القادم ) .
ودعت قـــيـــادة شــرطـــة ديـــالى الـــوكــاالت
واقع والصحف اإلخـبارية االلكـترونية وا
الــعـــامــلـــة في احملــافـــظــة الى تـــزويــدهــا
ـعـلـومـات واســمـاء وعـنـاوين مـسـؤولي
الـصـفــحـات االلـكـتـرونــيـة (اآلدمن) وكـافـة

العامل على تلك الصفحات.
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وقـال مــديـر الــعالقـات واالعالم فـي قـيـادة
الشرطـة العـقيـد غالب العـطيـة لــ (الزمان)
امس إنه  ( لـغرض تـنـظـيم عـمل الـوكاالت
ــواقع اإلخــبـاريــة االلــكــتـرونــيــة وفـرز وا
وعــزل الــصـفــحــات الــوهــمـيــة الــصــفـراء
ـغرضـة الـتي تـبث سـمـومـهـا في أوساط ا
شـبـابـنـا دون أن يـعلـم احـد اجلهـات الـتي
ـعـلـومات تـقف خلـفـهـا يـرجى تـزويدنـا 
واسم وعـنـوان مـســؤول الـصـفـحـة وكـافـة
ـنـشور الـعـامـلـ عـلـيـهـا وفق الـنـمـوذج ا
ادناه) . وأضاف  العطيه  أن هذا االجراء
ـعـلـومــات لـديـنـا جـاء بـهــدف  ( تـثـبـيـت ا
ألمور تـنـظيـمـية وإداريـة )  الفـتة الى أنه
(خالفآ لذلك سيتم اعتبار الصفحة وهمية
ومعـادية وسـنـعمل مع اجلـهـات اخملتـصة

األخرى لغلقها ).
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االجــتـــمــاعـــيــة بـــاسم عــبـــد الــزمــان
الـقــاضـيــة بـســرعـة اجنـاز مــعـامالت
ـتـقـدمة لـلـشـمول ـشـمـولة وا األسر ا
بدقـة ومـهنـيـة من اجل التـخـفيف عن

كاهلها).
واجنـزت هــيـئــة رعـايــة ذوي االعـاقـة
واالحــتــيـــاجــات اخلــاصــة في وزارة
الـــعـــمل والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة
ــواطــنــ الــذين قــدمــوا مــعــامالت ا
طلبـاتهم من خالل االنـترنت للـشمول
بفقرات القانون رقم 38  لسنة 2013
ـتــفـرغ ـعــ ا فـيــمــا يـخص راتـب ا
واجازة التفرغ الـوظيفي واالعفاءات
الـضـريـبـيـة والــكـمـركـيـة وتـخـفـيض
تذاكر الـسفـر وغيـرها من االمـتيازات
الــــتـي من شــــأنــــهــــا ان تـــــكــــفل حق
ة. ستفيد وتـضمن له احلياة الكر ا
وقـال الـبـيـان ان ( ذلـك جـاء بـتـوجـيه
من الـنــائب االداري لـرئــيس الـهــيـئـة
علي مـحمـد احللـو ومتـابعـة مبـاشرة
من قــبل مـديــر عــام الـدائــرة االداريـة
الـيـة والـقـانونـيـة احلـقـوقي عادل وا
حاشـوش الـركـابي ومـديـر عـام دائرة
تـابعة إسماعيل موسى التخطيط وا
جـعـفر. وقـد تـمت مـتـابـعـة اسـتـكـمال
االجـراءات االداريـة فـي مـقـر الــهـيـئـة
الـسـابق/ بـنـايــة الـصـحـة والـسالمـة
ــــهــــنــــيـــة الــــواقـع مـــقــــابـل دائـــرة ا
الكـهربـاء). كمـا اشرف الـنائب الـفني
لرئـيس الـهـيئـة عـصـام عبـد الـلـطيف
ـديـر عـام دائرة ـتـابعـة مـيـدانـيـة  و
الــتــأهــيل يــاســـ كــاظم خــلف عــلى
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أصـــــدرت وزارة الـــعـــمل والـــشـــؤون
االجـتـمـاعــيـة بـالـتــعـاون مع الـشـركـة
ـيـة لــلـبـطـاقـة الـذكـيـة 152031 الـعـا
بـــــطـــــاقــــة (كـي كـــــارد)  في بـــــغــــداد
واحملــافـظــات عــدا إقـلــيم كــردســتـان
ضـــمن وجــبـــتي الـــشـــمــول اجلـــديــد
الثالثة والـرابعة لغـاية يوم اخلميس
ـوافق  7اذار اجلــاري ونــقل بــيــان ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس عن  مـديـر عـام
علومات في هيئة دائرة تكنولوجيا ا
احلـمــايــة االجـتــمـاعــيـة جــمـال عــبـد
الـرســول قــوله (إن أقــسـام احلــمــايـة
االجـتـمـاعـيـة في بـغـداد واحملـافـظات
عـدا اإلقلـيم مـازالت مـسـتـمـرة يـومـيا
ولـــســاعـــات عــمل تـــمــتـــد لــلـــمــســاء
ـشـمــولـة بـراتب بـاسـتــقـبـال األســر ا
اإلعـانـة االجـتـمــاعـيـة ضـمن وجـبـتي
الشمول األخيرت لتدقيق معامالتها
و إصـدار (152031) بــطــاقــة (كي
كــارد) وذلك بــالـتــعــاون مع الــشــركـة
ـصـدرة). وأضـاف عـبـد الـرسول إن ا
(األقـســام تــسـتــقـبل يــومـيــا طـلــبـات
ـن أظـهرت االعـتـراض لـلـمـتـقدمـ 
نتـائج الـتخـطيط أنـهم فـوق مسـتوى
خط الفقر لتدقـيق معامالتهم ورفعها
إلى اللـجـان العـلـيا اخلـاصـة بالـنـظر
فـي تـــــلـك االعــــــتـــــراضــــــات حلــــــسم
مــوضــوعــهـم بــالــشــمــول او عــدمه).
واثــني (عــلى جــهــود الــعــامــلــ في
األقسـام لـتـرجمـتـهم تـوجيـهـات وزير
الـــعــــمل رئـــيـس هـــيـــئــــة احلـــمـــايـــة

واطنـ الراغب استقبـال عدد من ا
في تــزويــدهم بــكــتب تــأيــيــد تــخص
الـــعــديـــد من دوائـــر الـــوزارات الــتي
تدخل في إطار تقد اخلدمات لذوي
االعــاقــة ومــنــهــا اخلــطــوط اجلــويــة
الـعـراقــيـة لـغــرض تـخـفــيض أسـعـار
تــذاكــر الـــســفــر وحـــسب مــاجــاء في
عـني بوزارة ـذكـور آنفـا ا القـانون ا
ادة  /15سابعا/ جـ) فضال النقل (ا
عن مــنح تـأيــيــد الى وزارة الـتــعــلـيم
الــعـالي لــتــخـصــيص مــقــعـد دراسي
واحد فـي كل إختـصـاص لـلـقـبول في
ادة (/15 الدراسات الـعليـا وحسب ا
ثـالـثـا / جـ) يـضــاف الى ذلك تـأيـيـد
الى وزارة الــصــحــة لــعــمل االطــراف
الصناعـية حيث بـذل موظفو الـهيئة
جـهــودا اسـتــثـنـائــيـة لــغـرض اجنـاز

مكنة). عامالت بالسرعة ا ا
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واخـــتــتم مـــديـــر عــام دائـــرة الـــعــمل
ـهـني في الـوزارة  عـمـار والـتـدريب ا
عـبد الـواحـد الـدورة الـرابـعـة لـورشة
التـصـوير الـفـوتوغـرافي والـفيـديوي
ـركز قـامة في قـاعة الـتصـوير في ا ا

العراقي الكوري. 
وقــــال مــــديـــــر عــــام دائــــرة الــــعــــمل
ـهـني عـمار عـبـد الـواحد والتـدريب ا
في بيان ثان تلقته (الزمان) امس (ان
الدائرة خـرجت اليوم الـدورة الرابعة
التي شارك فـيها 18 متدربـا حصلوا
من خـاللــهـــا عـــلى شـــهـــادة مـــصــور
ـدربون فوتـوغـرافي وحـاضـر فيـهـا ا

لشـؤون الـعـمل عـبد الـكـر اجلـنابي
وفدا رسـميـا لزيـارة محـافظة الـنجف
لــــــغـــــرض االطـالع عـــــلـى الـــــفـــــرص
ـتـاحة في احملـافـظة  االستـثـماريـة ا
تنـفيـذا لـقرارات مـجلس االدارة بـهذا

الصدد والتي صدرت مؤخرا .  
واضــاف الـــبــيــان ان (الـــوفــد اجــرى
زيارات تفقـدية لفنـدق النجف الدولي
والبناية العائدة لقسم ضمان النجف
الـتي كـانت مـشـغـولـة سابـقـا من قـبل
مديرية الشرطـة االحتادية واحملافظة
عـلـم لـغـرض استـغاللـها ومعـهـد ا
كمـشـروع اسـتـثمـاري بـاالجتـاه الذي

مـر مـحـمـد وأمـيـرة حـسن ومـحـمـد
ــدة شــهــرين إذ  في عــبــد الــرضـا 
ـشاركـ عـلى الـشـهـر األول تدريـب ا
التـصـوير الـفـوتوغـرافي والـفيـديوي
وفي الــشـــهــر الــثــانـي تــدربــوا عــلى
معاجلة الصور بـبرنامج لفوتوشوب
ـتدرب مشـروع تخرج وبعدهـا يقدم ا
يــتــضـــمن صــورتــ األولـى مــعــدلــة
ببـرنـامج لـفوتـوشـوب والـثانـيـة خام
وتــضــمـــنت الــدورة أيــضـــا تــقــاريــر
ــتــدربـون عن أســبـوعــيــة يـقــدمــهـا ا
الـــتـــصــويـــر واخـــتـــبــارات نـــظـــريــة
وعـــمـــلـــيـــة).وتــراس وكـــيـل الــوزارة

يسـهم في تـعزيـز ايـرادات الصـندوق
وفي نــــفس الـــســــيـــاق اطـــلـع وكـــيل
الــــوزارة عـــلى عــــمل قــــسم ضــــمـــان
ـعـوقـات الـتي من شـانـها الـنجف و ا
اعاقة عـمل القـسم . واكد على اهـمية
ـشــاريع بــقـانــون الـتــقـاعـد شـمــول ا
والضمان االجتـماعي للعمال رقم 39
ا فـيه من مـزايا تـهدف لسـنة 1971 
الى خــدمــة الــعـــمــال  واســتــمع الى
طلـبـات واسـتفـسـارات لـفـــــــــيف من
مـوظــــــــفي الـقـسم ووجه بـتـلـبـيـتـها
وفــقـا لــلــضــوابط والــتــــــــعــلــيــمـات

النافذة).

راجع دينة النجف يلتقي ا UI¡∫ وفد وزارة العمل 
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جـاءتني اآلن فـرصة ذهـبيـة لكي أحـصل عـلى شهـادة جامـعيـة من جامـعة
أجنبية عريقة قد تخرج منها عظماء العالم بأسره  وأنا جاهز بفضل الله
ـية من العـيار الـثقيل سـبحانه وتـعالى بـشكل كامل لـكتـابة أطروحـة أكاد
في تـخصصي اإلداري  ولكن وبكل صراحة لن أغـتنم هذه الفرصة التي
وسوف أرفس بقدمي هـذه النعمة  ألنني أملك يـحسدني عليها الـكثيرين 
مـكانة في عملي راض عنها كـامل الرضى . أن العلم غايته األولى حتقيق
مـصلحة النفع لك ولغيرك أيضا  ولهذا السبب قال سيدنا محمد ص في
حــديــثه الــشــريف "إذا مــات ابن آدم انــقــطع عــمــله إال من ثـالث: صــدقـة
جـاريـة أو عـلم يــنـتـفع به أو ولـد صـالح يــدعـو له"  وأن لم تـتـحـقق هـذه
الـغايـة فسـوف يصـبح ما تـعلـمته بال قـيمـة وال فائـدة تذكـر  ونحن نـشهد
كل يـوم كم هائل من خـريجي الـشـهادات الـعلـيا الـعاطـل عن الـعمل بـعد
أضـاعوا سـنوات وأمـوال طائـلة مـقابل ال شيء ولألسف ال يـكتـشفـوا هذه
احلـقـيـقـة إال مـتـأخـرا  بل ويـعـلـقـوا خطـاءهـم هذا عـلـى اجلـميـع ويـبراءوا
أنـفـسـهم . مــعـجب أنـا بــصـدق لـعـقــلـيـة الـطـالب اجلـامـعـيــ في أمـريـكـا
وبــريـطــانـيـا ودول كــثـيــرة حـيث قـامـت جـامـعــات كـثـيــرة بـإيــقـاف تـدريس
يـة لـقـلة الـطالب الـدارسـ لهـذه الـتـخصـصـات ألنـها تـخصـصـات أكـاد
تـخـصصـات ال تـمـلك سـوقـا لـلـعـمل  أمـا نحـن فاجلـامـعـات مـتـخـمـة حلد
ـاذا الشـاب يضـيع أجمل سـنوات عـمره وهـو يدرس اإلنـفجـار وال أعرف 
سـتقـبل الـقريب ..!! أنـنا تـخصص ال فـائـدة منه ال في احلـاضـر وال في ا
فمـا نقوم به هـو إهدار على مـطالبـ بوقفـة نتدارك فـيها األمـور بعقالنـية 
ـال واجلـهــد والـطـاقــة  فـنــحن ال نـزيـد من كـافـة األصــعـدة في الــوقت وا
أعـداد الـعـاطلـ فـقط بل نـحن نـضـحك عـلى أنـفـسـنـا  وحـالـنـا لن يـعالج

ويتحسن ونحن سائرين نحو الهاوية كما نفعل اآلن .
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بغداد

مرت علـى امتنـا العـربيـة عامة واالمـة العـراقيـة ان صح عليـها الـتعـبير
قرون  لم تترك خلفها اال التخلف والـتراجع وغياب حركة التنوير امام

االنقالبات العسكرية وغيبوبة العقل اجلماعي.
هدرنا االالف من مليارات الدوالرات ذهبت جليوب اللصوص من ابناء
جلدتنا وللـمافيات الدولـية ونفقات للـحرب التي التهـمت نيرانها مالي
البـشـر ولم يـسفـر   عـنـها حتـريـر شـبر من فـلـسـط او انـهـاء وحوش
داعش ولم نــر تـنــمــيـة حــقـيــقــيـة حلــجــر ونـهــر وبـشــر اال عــلى الـورق
أجورة. وخالصة نـابر االعالمية ا انية وا واخلطابات احلكوميـة والبر
القـول انـنا نـحـتاج لـثـورة ثـقافـيـة وحركـة تـنويـر العـادة صيـاغـة الذهن
ـكن من اعـادة قـراة الـتـاريخ والـتـفاعـل عقـلـيـا مع مـجـريات العـراقي 
اساوي االحداث واختـيار افـضل السـبل للـنهـوض من  هذا الـواقع  ا
فكر واقع  القيـادة ويهمش ويحـقر ا الذي ينصب اجلاهل واحلـرامي 

والعالم لرفضه االذعان لتجار السياسة   .
ما احلل لهذا االشكـال الذي ادخلنا في دهالـيز الظالم وفقدان االمل?
ـتــمـدن وحـتى بـعض الـتـجـارب االسـيـويـة ولـعل تـأمل جتـارب الـعـالم ا
تـشـيـر لـرسم ادوار اسـاسـيـة لـلـنـخب الـفـكـريـة والـتـخصـصـيـة لـوضع
خارطة طريق لتنمية حقيقية وثـورة ثقافية تتوغل لتفاصيل احلياة كافة
لتحـدث انقالبـا في ذهنـية واسـاليب تـفكيـر النـاس  وهذا االمـر يطرح
نحها صالحيات التغيير سؤاال منطقيا وهو من  يحدد ًهذه النـخب و
ـتلك ـان ال  والتـطـوير في ظل نـظـام سيـاسي فـاسد الـسـيادة فـيه لـبر
ــشـكـلــة وتـنــتج عـنه رؤى او خـطــة لـلـتــحـديـث بل اصـبح وجــوده هـو ا
ـال الـعام... بـصـراحة ال اسـتـطيع ان حكـومـات للـمـحاصـصـة ونهب ا
ن يسـتطيـع ان ينفـذ االنقالب الـثقـافي وعليه اقترح حال واالمـر يتـرك 

اوال ان يـعــيـد صــيــاغك عـقــول صــنـاع الــقـرار او
يــجــدوا الــيـه التــســمح اال بـــاصــحــاب الــقــدرة
والـــنـــزاهـــة الـــعـــالـــيـــة لــلـــجـــلـــوس حتـت قـــبــة
ـان..وبـعـد هـذه الـثـورة قـد تـتـوافـر فـرصة الـبر

للتغيير ونقول اليصح اال الصحيح.

صورة االستمارة


