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قـانـون الـتــقـاعـد والـضـمـان االجـتـمـاعي
ـعـدل  لـلــعـمـال رقم 39 لـســنـة 1971 ا
وتــــركـــز فـي عـــمــــلـــهــــا عـــلـى جـــبــــايـــة
االشتراكات العمالية من اصحاب العمل
ــقــررة وفق الــقــانــون حــسـب الــنــسب ا
ئة تـستقـطع من اجر العامل نسبة 5 با
ـئة تـدفع من قـبل صاحب ونسـبة 12 با
الـــعـــمـل ) وتـــوظف هـــذه االيـــرادات في
ــضـمـونـ من تـلــبـيـة حـقــوق الـعـمـال ا
الـضــمـان الـصــحي والـتـقـاعــد ومـكـافـاة
نــهـــايــة اخلــدمــة  اذ تــخــتص الــدائــرة
بخـدمات الـعامـل لـدى القـطاع اخلاص

واخملتلط والتعاوني.
bO¹Qð V²

واسـتــقـبـلـت هـيـئــة رعـايـة ذوي االعـاقـة
واالحتياجـات اخلاصة في الوزارة عددا
ــواطــنـ الــراغــبــ في تــزويـدهم من ا
بكتب تأيـيد تخص الـعديد من الوزارات
الــتي تــدخل في إطــار تـقــد اخلــدمـات
لـذوي االعـاقـة ومـنـهـا اخلـطـوط اجلـوية
العـراقيـة لغرض تـخفـيض أسعـار تذاكر
ادة / 15 الـسـفـر وحـسب مـا جاء فـي (ا
سابـعـا /جـ) من الـقـانون رقم 38 لـسـنة
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اجــرت الــلــجــان الــتــنــفــيــذيـة فـي دائـرة
الـتـقاعـد والـضـمـان االجـتمـاعي لـلـعـمال
الـــتـــابـــعــة لـــوزارة الـــعـــمـل والـــشــؤون
االجتماعية 53 زيارة ميدانية للمشاريع
دينة للمدة من 17 اذار ولغاية 20 منه ا
لـغــرض مـتـابـعـتـهـا وحــثـهـا عـلى تـاديـة
التزامـتهـا جتاه الدائـرة تطبـيقا لـقانون
حتــصــيـل الــديــون احلــكــومــيــة رقم 56

Æ1977 لسنة
وجتـري هذه الـلـجـان زيارات لـلـمـشاريع
الـتـي لم تـود الـتـزامــتـهـا جتـاه عــمـالـهـا
وتسدد االشـتراكات عـنهم اذ يتم اصدار
ـــطـــالــبـــة اوال ثم االنـــذار ومن كـــتـــاب ا
بـعـدهـا تــوجه امـر احلـجـز بـحـقـهـا وقـد
تمت متابعة الدعاوى الـقانونية للدوائر
سواء اكـانت مقـامـة من قبـلهـا او مقـامة
عليها ومراجعة احملاكم اخملتصة وبيان
الراي القـانوني بشـانها وكـذلك االجابة
عـلى االسـتـفـسـارات والـقـضـايـا االخـرى
اخلاصة بالوزارة ودوائرها التي تتعلق
بـــعـــمل دائــــرة الـــتـــقـــاعـــد والـــضـــمـــان
االجتـماعي لـلعمـال. على تـطبـيق احكام

أشــارت إلى ضـرورة فــصل قــسم اإلنـاث
عن قـسم الـذكـور وتـقـسـيم الـدار حـسب

ــة. وأوصى الــتــقــريـر الــفــئــات الــعــمــريـَّ
رسـلـة نسـخة مـنه إلى مـكاتب رئـيسي ا
الـوزراء ومـجـلس الـنـوَّاب ووزيـر العـمل
ـة بــإعـادة والــشــؤون االجـتـــــــــــــمــاعـيـَّ
الـــــــــــنــظـر في قــانـون رعــايـة األحـداث
ُــعــدَّل وخــاصـةً رقم 76 لــســنـة 1983 ا
ُـــشــرَّدات ووضع ضــوابط فــقــرة زواج ا
جديـدةٍ تـؤمن متـابعـةٍ حقـيـقيـةٍ لهن بـعد
ة لإليـداع ــدة الـقـــــــــــانـونــيـَّ انــقـضـاء ا
َّ (بلوغ 18 سنة من العمر) أو اللواتي 
تــزويــجـهن أثــنــاء تــواجـدهـن في الـدار
فـــضـالً عن تــــفـــعــــيل الــــبــــاب اخلـــاص
ــا يُــحــققُ وضع بــالــرعـــايــة الالحــقــة 
ستفيد في بيئـته الطبيعيَّة ب أسرته ا
أو في أسـرةٍ بـديـلـةٍ ومـا يؤمـن اندمـاجه

في اجملتمع. 
وتابع الـتقريـر عملَ الـلجنـة التـحقيـقية
التي ألفتها وزارة العمل برئاسة الوكيل
ــديـر الـعــام لـلـدائـرة ة ا األقـدم وعــضـويـَّ
الـــقـــانـــونــيـــة واإلداريـــة ومـــديـــر قـــسم
ُفتش التحـقيـقات والتـحري في مكـتب ا
الـــعــــام في الـــوزارة; لــــلـــتــــحـــقــــيق في
مالبــســات احلـريـق الـذي اودي بــحــيـاة

عنية بوزارة النقل وقال بيان  2013ا
تلقته (الزمان) امس ان (ذلك شمل ايضا
وزارة التعـليم الـعالي لتـخصيص مـقعد
دراسي واحد في كل اختـصاص للـقبول
ادة (/15 في الدراسات العليا وحسب ا
ثالثا / جـ) يـضاف الى ذلك تأييد الى
وزارة الـــصــــحــــة لــــعـــمـل االطـــراف
الــصـنــاعــيـة حــيث بــذل مـوظــفـو
الــهــيــئـة جــهــودا اســتـثــنــائــيـة
ـعامالت بسرعة لغرض اجناز ا

ودقة).
ركز الوطـني للصحة ويستمـر ا
هنـية بـتدريب طـلبة والسالمـة ا
كلية التـقنيات الصحـية والطبية
ــعــهــد الــطـبـي الــتـقــني وطــلــبــة ا
ـسـائـيـة لـلـدراسـتــ الـصـبـاحـيـة وا

هنية . واضاف على اجراءات السالمة ا
الـبيـان ان قـسم الـتـوعيـة والـتـدريب قام
بـاعداد مـنـهاج تـدريـبي على مـدار الـعام
الدراسي (2019-2018) تضـمن تدريـباً
عــمـــلــيــاً لـ (266) طــالـــبــاً وطـــالــبــة في
هـنية و شـــــــــعبة مختـبرات (الصـحة ا
ــهــنــيــة فــســلــجــة الــعــمل والــســمــوم ا
والـتـوعـيـــــــــــة والـتـدريب)   فـضالً عن
اجراء زيارات ميدانية الى مواقع العمل
اخملـــتـــلـــفـــة الـــتــــــــــي تـــكـــثـــر فـــيـــهـــا
ـــــــــــلــوثـات لـلــتـعــرف عـلى اجلـوانب ا
الــعـــمــلــيـــة اخلــاصــة بـــعــمل الـــصــحــة

هــــــــنية). والسالمة ا
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وكانت دائـرة الـوقايـة في هـيئـة النـزاهة
قد افصحت عن تـفاصيل تقـريرها بشأن
ُــــــشـــــرَّدات في أحـــــداث دار تـــــأهــــــيل ا
ـة داعـيـةً إلى ضـرورة تـطـبـيق األعـظـمـيـَّ
ة من نـظـام الـفـصل بـ الـفـئـات الـعـمـريـَّ
اجلنس نفسه على أسـاس العمر وسبب

اإليداع. 
وأشارت الـدائرة فـي تقـريرٍ أعـدَّته حول
الـزيارة الـتي قـام بـهـا فريـقـهـا إلى الدار
ــديــرته والــقــائــمــات عــلــيه; والــلــقــاء 
ـعــلـومــات الـتي ـة ا ق من صـحـَّ لــلـتــحـقـُّ
ة وردت في أحــد الـبــرامج الـتــلـفــزيـونــيـَّ
ـركـز اإلعالميُّ لـلـهـيـئـة بـشـأن ورصـده ا
وجـود خروقـات خـطـيـرة في عـمل الدار
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ـوضوع .. إذ سبق أن رة االولى الـتي أكتب  فـيهـا عن هذا ا لـيست هـذه ا
ـا أكثـر عن (أبـغض حالل الدسـتور) في الـعراق  كـتـبت ثالث مرات  ور
وأعـود الـيه كلـمـا عادوا يـطـالبـون بـاقامـة إقـلـيم هنـا أو هـناك  عل كـلـماتي
تـصـل الى من يـعـنـيـه األمـر لـيـخــلص الـعـراق والـعــراقـيـ من هـذا احلالل
زري والفساد وتراجع (الـبغيض)  لكن دون جدوى  ألن واقع اخلدمات ا
ركـز وعدم ايـجاد حل األداء  احلـكومي فـي احملافـظات  وضـعف رقابـة ا
ـبرر)  بالـذهاب الى هـذا اخليار (الـدستوري)  ـواطنـ  (يعطي ا ـعاناة ا

بشكل يكاد يكون موقفا جماهيريا عاما في الكثير من احملافظات ..
 ولكن هل الدستور أقدس من القرأن الكر ..?!..
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األول وضـعي من الـبشـر .. والـثاني كالم الـله سـبحـانه وتـعالى ... وشـتان
بـ األثن ... االول عرضة للتغيير والتعديل  والثاني ثابت خالد  متكامل

 ال يتغيروال يتبدل ...
فـالــله سـبــحـانه وتـعــالى أحل الـطـالق لـكـنه أبــغـضه أيــضـا .. ولـو إســتـنـد
ـا االزواج  الى حـالله  في أي خالف بــســيط  يــحــصل بــ الــزوجــ  
تـكـونت أسرة مـتمـاسـكة  وسـتكـون الـعالقات األُسـريـة في أضعف حـالة 
شاكل  التي تنعكس يـسودها  التفكك  وعـدم االنسجام  وتعصف بهـا ا

على االوالد  واجملتمع عموما  وقس على ذلك الكثير ..
ولـكن هل تـتـغـيـر احلـال إذا مـا حتــــقق لـهم ذلك  وتـشـكـل االقلـيـم هـنا أو

هناك ..?..
ــكن إســتــخالص اجلـــــواب من جتــربــة الــســنـوات ذلك هــو الــســؤال  و

اضية ..  ا
واطـن   ومـنها ومـثلـما تـهرب احلكـومات من فـشلـها في تـلبـية حاجـات ا
االسـاسية الى الـقطـاع اخلاص عله يـساعدهـا في حتقيـقها  وهي مـحاولة
ـطـلوبه  في اضـية  الـنـتائج ا غـيـرموفـقة  لـم حتقق عـلى مـدى السـنـوات ا
حتـقــيق إقـتـصـاد تـنــمـوي  خـدمي نـاجح  ألنـه - في نـظـر من يـرى ذلك -
ــال في أســرع وقت  نــهـاز قــطــاع أنـانـي  بـخــيل طــامع يــســعى جلــمع ا
لك جتربة  وال إختصاص دقيق  لـلفرص في بيئة تشكو من الـفساد  ال 
ـهمـات اليه  ومع ذلك  تـصـر على هـذا الـفشل  وتـتـخلى عن الـكـثيـر من ا

وهي من صلب واجباتها ..
ضطر كـذلك الهروب الى (األقلمة) ب مدة وأخرى قد يراه (دعاته) خيار ا
واطن بخدمـات أفضل  وإقتصـاد متطور  ـبررات  تناغـم) أحالم ا  و (
وفـرص عـمل أكثـر  بـدال من مـصارحـته بـاحلـقيـقـة بفـشل جتـربـة اجملالس
احملـلية والفيدرالية عموما على صعيد التنمية والبناء واخلدمات  وتأسيس
جتـربــة يـحـتـذى بــهـا  بـعــد إن إنـشـغـلـت  االحـزاب الـتي تــسـيـطـر عــلـيـهـا
بـاخلالفات بينها  واالستحواذ على السـلطة  وإمتيازاتها وضعف سيطرة
ركز ـركز  بـعد إن ترك األمـور للـحكومـات احملليـة  وكأن الـوزارة  في ا ا

أصبحت حلقة زائدة ال مبرر لها في النظام الفيدرالي ..
لـقد مضى من الوقت مـا يكفي الثبـات فشل القطـاع اخلاص في بنـاء تنمية
اقـتصـاديـة وخدمـية تـنـاسب عمـر هذه الـتـجربـة الطـويل  واالنـفاق الـكبـير 
ـشاريع غـيـر ذات جدوى بـحكم ومع ذلك يـسـتمـر في إستـنـزاف االموال  
صـفـاته الـتي اشــرنـا الـيـهـا  ووضع الـدولـة بـصـورة عـامـة  كـمـا تـسـتـمـر
مـجــالس احملـافــظـات عـلى الــوتـيــرة نـفـســهـا أيـضــا من الـفــشل في تـقـد
نـاصب  وتتـيح الفرص األفـضل  للـمحـافظـات  والتـنافس احملـموم عـلى ا
(لالقـلمة)  على مستوى البالد كلها  وليس في هذه احملافظة او تلك  بدل
واطـن سـار وتـراجع التـجـربة بـرمـتهـا   ويـحقـقـوا  طلـبـات ا أن يـعـدل  ا
ــشــروعــة  فـي اخلــدمــات والــعــمل  والــعـــودة الى الــســيــاقــات االداريــة ا
الــصـحــيـحــة  ومـعــيــار الـكــفـاءة  ومــحـاســبـة االحــزاب  ولــيس الـوطن 

وإضعاف وحدته ..
ـسـؤولـيـة ــركـز واحملـافـظـات - ا وفي احلـالـتــ يـتـحـمل الـشـعب  -  في ا
ن ال يـســتـحـقه  أو يـكـون سـلــعـة تـخـضع لـلـعـرض عـنـدمــا يـعـطي صـوته 
والـطلب  أوعندمـا يقاطع االنتخـابات  فيحـشد الطرف األخر أتـباعه للفوز
واالسـتحواذ على السلـطة وحتقيق مآربه  وعـندها نكون أمام حـلقة مفرغة
نـعـود بــهـا الى نـقـطـة الــبـدايـة  وهـكـذا في كل دورة انــتـخـابـيـة جتـري بـ
صلحة احـزاب بعينـها  تنقسـم وتأتلف وتتوحـد حسب مقتـضيات الفـوزوا

دون تقدم يذكر للمحافظات ..
وفي هـذه األيــام عـادت من جـديـد الـدعـوات الى إقــامـة أقـالـيم   بـالـذريـعـة
نـفـسهـا  وهي  سـوء اخلـدمات وتـراجع االداء في اجملـاالت كـافـة والبـطـالة
ـوازنة   عـلـها تـعـطي في حـالة قـيـامـها الـنـتائج وقـلـة التـخـصيـصـات في ا
وعودة ـرجوة ..  وهـو حلم واحـتمال قـد ال يتـحقق  مـا دامت (األقالـيم) ا ا

ن ال يستحقه .. تخضع لسيطرة االحزاب نفسها  والصوت يذهب 
اذا نهرب من احلقيقة وال جناهر بها ..?..

ـخـتــلف تـسـلــسالتـهـا االداريــة أن تـتـمـتـع بـصالحـيـات ــدن  إن من حق ا
واسـعة ومناسبة  تمكنها من أداء واجباتها بصورة صحيحة .. كما أن من
ــواطن في أقـصى بـقـعــة في الـعـراق أن يـحـصـل عـلى حـقه في ثـروة حق ا
بالده من خـالل خـدمــات مـتــطـورة وعــمل مـنــاسب  وهـذا حـق مـشـروع ال

دينة االداري .. ستوى ا يرتبط  
ـواطـنــون مـتــسـاوين في احلــقـوق والــواجـبــات  بـغض الــنـظـر عن ألــيس ا
مـسـتـوى الـبـقــعـة الـتي يـقـيـمـون عـلـيـهــا إداريـا ... فـلـمـاذا نـخـلق حـالـة من
الــتـفــاوت في اخلـدمــات جتــعـلــهم غـيــر مــتـســاوين في احلــقـوق  كــمـا هم
مـتساوون في الـواجبات  ولـم يكن أمامـهم غير أن يـطالبـوا باقامـة أقاليم 
ـديـنــة االداري الى أعـلى  أو نـخـلـق حـالـة من األنـانـيـة أو تـغــيـيـر صـنف ا
ا حبا أرضه من اخليرات ن بعضهم على بعض  واإلثـرة  بينهم  عندما 
عـنـدما تـتـركـز في منـطـقـة  وتنـعـدم في  أخـرى  وهم جمـيـعا  – مـنـعـمون
ومـحـرومون  –ال دخل لـهم  فـيـها  الن الـله أوجـــــدهـا هنـا  ولم يـوجـدها

هناك ....
واطن بالدرجة االساس هو مستوى اخلدمات  وليس مستوى إن مـا يهم ا
تـسـلـسل مديـنـته  االداري   سـواء كـانت إقلـيم أو مـحـافظـة أو نـاحـية  أو
قـرية .. فـكم من القـرى في العـالم هي أكثر جـذبا لـلسـكن من مدن كـبيرة 

واطن فيها ... بسبب مستوى اخلدمات  والراحة التي يتمتع فيها ا
اذا نقسم دينة االداري ..?.. و سـتوى ا ـاذا نربط هذا احلق الدستوري 
الــعـراق الى أقــالـيم حتت هــذه الـذريــعـة   ونــضـعف وحــدته  بـدال من أن
شروعة في اخلدمات وغيرها  وتوفير مستلزمات احلياة نـطالب بحقوقنا ا
واطن فيها .. ?.. ا يناسبها ويخدم ا دن  طلوبة  وتوسيع صالحيات ا ا
أقـول مرة أخـرى ..  مـثلـما أنه لـيس كثـرة االحـزاب دليل عـافيـة   وأمامـنا
ـتـحــدة  الـتي يــتـنـافـس فـيـهــا حـزبـان عــلى الـرئــاسـة   ولـيس الـواليــات ا
ـركز خـمـسمـائـة حزب  أو يـزيـد .. كـذلك ليس كـثـرة االقـاليم   وضـعف ا
ـقراطـية الـرشيـدة أو تكون هـي الطريق دلـيال على االدارة الـسلـيمـة  والد
ـقراطي احلضاري) سـتواها (الد واطن  وكـأن اخلدمة  األمـثل خلدمة ا
ال تـقدم إال من خالل تـقسيم  الـعراق الى أقالـيم   وال طريق أخر غـيرها 
ـركـز ــشـاكل االداريـة والــتـنــظـيــمـيـة والــسـيــاسـيـة واخلالفــيـة بــ ا حلل ا
ــوازنـات  ومـا الى ذلك من طـلـبـات واحملـافـظــات  ومـنـهـا تـخـصـيـصـات ا

مشروعة ..
ـقـراطــيـة احلــقـة تــعـزز وحــدة الـعــراق  وتـضـمـن حق الـوطن في أن  الــد
يــتــســاوى أبــنــاؤه في احلــقــوق والــواجــبــات  ولــيس في تــوزيـع االحـزاب
واحملـافظات واالقالـيم .. فلمـاذا نضطرهم الى أن يـلجأوا الى أبغض حالل
الـدستور للـحصول على  مـستوى معـيشة الئق  وخدمـات تناسب الثروات
الـتي حـبـاهـم الـله بـهـا  وفي مـقـدمـتـهـا مـاء صـالح لـلـشـرب  وهـو أسـاس

ومتها ..?..  احلياة وسر د
فهل ذلك باألمر العسير ?!!

 } } } }
∫ bOH  Âö

ة .. عاني في  لغتنا العربية الكر من جميل ما قرأت هذه  الباقة من  ا
أدبة : لكل دعوة بسبب أو بغيره .. ا

الوليمة : طعام العرس
أ الوضيمة : طعام ا

النقيعة : طعام القادم من سفر
الزاد : طعام يتخذ للسفر

القرى (بكسر القاف) : طعام الضيف ..
ولود في اليوم السابع .. العقيقة : طعام ا

ـعـاني  مـا تـسـمح به مـسـاحـة الـعـمود .. والى تـلك ا
معان أخرى إن شاء الله ..

فرات التميمي
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عن  ان تـــــكـــــلـم عن الـــــصـــــحـــــافـــــة
ــتــأثــرة بــالــصــحــافـة اجلــزائــريــة ا
وعن اجلــوانب الــفـنــيـة الــفـرنــســيـة
لـطـبـاعـة اجلـرائـد وجتـربـة تـصـمـيم
مـجـلـة الـغـد الـتي تـصـدرهـا مـحـلـيـة
احلزب الشيـوعي ويقوم بتصـميمها
ـوسوي عبـر الـقارات عـبـد الواحـد ا
وهـو في الـسـويـد كـانت مـداخـلـتـنـا
تــــخـص (الــــعـــــامــــلـــــ في اجملــــال
الـــــصــــحـــــفي ألكـــــتــــســـــاب صــــفــــة
وعن كـيفية كتـابة العنوان الصحفي
الــرئــيــسي والــعــنــاوين الــفــرعــيـة
واسـتــخـدام اسـلــوب عـدد الـكــلـمـات
وفرضهـا على الـكاتب ألغراض فـنية
فـي الــتــصــمــيـم واعــداد صــفــحــات
وحـــول حــيــاديـــة الــصـــحــفي وعــدم
انــحـيـازه واســتـقاللـه) كـنت جــلـسـة
ثــقــافــيــة مــهـــمــة ومــفــيــدة خــاصــة

للمختص في مجال الصحافة.
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كـثـيـرة هـي االثـار االسالمـيـة وكـذلك
االحـــداث الــتـــاريــخـــيــة في مـــديــنــة
الـزبـيـر ونـحـن لـنـا فـيـهـا قـبـر ألخي
الــشـهـيــد الـذي اســتـشــهـد من جـراء
ـعـقل سـنة ـنـطـقـة ا قـصف اجلـيش 
واالنـتــفـاضـة الـشــعـبـيـة ضـد 1991
ـة حـرب الـنــظـام الـسـابق بــعـد هـز
الــكــويـت!كــانت الــظــروف غــايــة في

الــصــعــوبــة وجـمــيع الــضــحــايـا 
دفنهـم في وقتهـا في مقـبرة (احلسن
الـبــصـري) هـذا االمــام الـزاهـد الـذي
اتـخـذ مـوقفـا بـعـيـدا عن الـصـراعات
السيـاسية  وكـان يعتـقد ان الثورات

الشيء الكثـير لكنـني اعرف بانهم ال
يـسـرقون وانـاس مـثـقـفـون واريد ان
اكون مـثـلـهم! قلـت له في زمن صدام
من يريد ان ينتمي للحزب الشيوعي
يقولون له انت سوف ال حتصل على
وظـيـفـة او دراسـة عـلى اي امـتـيـاز  
حــســاب الــدولــة وقــد تــتـعــرض الى
االعـتـقـال والـتـعـذيب وقـد تمـوت من
اجل الــقــضــيــة  عـلـى عـكـس الـبــعث
الـذين يقـدمـون االغـراءات في جـميع
اجملـــاالت لـــلـــكـــسب! مع ذلـك يـــصــر
الـــبــعض عـــلى االنــتـــاء الى احلــزب

الشيوعي!
 ÊULOKÝ b¼b¼ 

نــــحن االن فـي مــــحـــــلــــيــــة احلــــزب
الشيوعي حلضور جـلسة في ملتقى
جــيـــكــور الـــثـــقــافي الـــذي يـــضــيف
ــغــتــرب عــبــد الــواحـد الــصــحــفي ا
وسـوي في مـحاضـرة بعـنوان (فن ا
الـــصـــحـــافـــة واحلـــرف الـــطـــبـــاعي
وجتـربـة اجنـاز مــجـلـة الـغـد مـا بـ
الـقـارات) يـقـدمه لـلـجـمـهـور "الكـاتب
" واحملاضـر يعد باسم محـمد حـس
خـــبــــيــــرا  وعـــمـل في دول عــــديـــدة
والـســويــد) وحـصـل عـلى (اجلــزائــر
في هـذا اجملال الـعـديـد من اجلـوائـز
ـــلك رؤيــــته الــــتي عــــرضــــهـــا في
احملـاضــرة وكـانت فـيـهــا مـعـلـومـات
كثيرة ومتنوعة عن مفهوم الصحفي
ومــعــنى الــصــحــيــفــة (الــتي تــعــني
صـفيـحـة الوجه ومـنـها جـاء الـفيس
بوك ومنها جاءت الشتـمية الشعبية
 (الـعن صـفـحـتك) امـا عن الـصحـفي
االول في العـالم فهو (هـدد سلـيمان)
حـيـنـمـا اخـتـفى بـعض الـوقت وكـان
ـحـاسـبـته ولـكن سـلـيـمـان يــتـوعـد 
حينـما ظهـر كانت معه مـجموعة من
ــعــلــومــات : فــقــال لــســلــيــمــان :- ا
اطــلـــعت عـــلى مـــا لم يـــطـــلع عـــلــيه
وجئتك بنبأ احد"السبق الصحفي"  
وجــدت امـرأة عــظــيم "نــقل اخلــبــر" 
حتـكم الـيـمـن تـدعى بـلـقـيس "وصف
اخلبـر" ووجدتهـا وقومـها يـسجدون
لــــلـــــشــــمـس من دون الـــــله " الــــراي
الـشـخـصي" بــهـذه الـطـريـقـة يـوضح
البـاحث مـهام الـصـحفي او كـما

يطلق عليه احملرر!
وحتـــــــــدث عن مـــــــــراحل
بعد الصحافة الـعراقية 

تــخـلف الــفـ وتــؤدي الى الــفـوضى
والضطراب.

وصــلــنــا الى الــزبــيــر صــبــاحـا وألن
الــيـوم جــمـعــة كــان الـطــريق سـالــكـا
سـارعـنـا لـزيـارة قـبـر اخي (مـحـمـود
كــمــال الــعـطــار) وبــعـد غــسل الــقــبـر
وقـراءة الــفـاحتــة  الـتــوجه لـزيـارة
قــبـــر شــاعـــر احلــداثـــة (بــدر شـــاكــر
الــسـيــاب) وانـا الــتـقط صــورة لـقــبـر
الـسيـاب اسـترجـعت تـلك االبـيات من
بــكـائـيــة مـحــمـد سـمــيـر من قــصـيـدة

(بكائية على قبر السياب)
ابـــــــــكـــــــــيـك واالولـى بـــــــــأن ابـــــــــكي
اخلــــواء\لــــســــاكن االعــــراب من شط
احملــــيـط الى اخلــــلــــيج\لـم يــــبق من
اشـجـارهم اال بـقـايـا لـبـرتـقـال\وشـذا
الدمـاء الـنازفـات  من الـثمـار\شـبعت
من الدم الرمـال\والبـرتقالـة اصبحت
رمانه\وضـعت اسـاسات الـتوازن في
الـلـعب\والـلـعـبـة امـتـدت ومـا ظـهرت

على االفق النهاية
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بــــعـــدهـــا  زيـــارة اقــــدم جـــامع في
البصرة هـو (مسجد  الـبصرة) او ما
اشتهـر به (جامع خطـوة االمام علي)
في الزبـير تـيـمنـا بتـواجد االمـام فيه
مـع احلـــــسـن واحلـــــســـــ وابـــــو ذر
الــغــفــاري  بــعــد مــعــركــة اجلــمل في
وهـو اول جــامع  بـنـاؤه الـبــصـرة 
في الــبــصــرة وفـي الــعــالم االسالمي
ــديــنــة بــني بــعــد مــســاجــد مــكه وا
اجلـامع عـام  36 هـجــريـة  عـام 14
ـســجــد في عــهـد هــجــريـة  بــنــاء ا

اخلـلـيـفـة عــمـر بن اخلـطـاب من قـبل
والي الـــبــــــــــــصـــرة عــتـــبــــــــــة بن
غـــــزوان من الــــــــــــســـــعف عــــام 14

هـجـريـة وعنـدمـا تـعـرض لـلـحرق 
بــنــاؤه بـــالــلـــ والــطــ وتـــشــيــر
ـــوقـع قـــد شـــهــد ـــصـــادر الى ان ا ا
الـكـثـيـر من الـنـشـاطـات خـاصـة بـعد
مـــكــــــــــوث االمــام عـــلي فـــيه حـــيث
اخلطب  خـاصـة خطـبـة البـتراء و
وتـــعــرض تـــاســـيس عـــلم الـــنــحـــو 
اجلـــامع الى الـــتــدمـــيــر  و اعــادة
بـناؤه في عـهـد عمـر بن عـبد الـعـزيز
كــــمــــا تــــدمـــــر في عــــهــــد الــــدولــــة
لـعــــــــــبـاســيـة جـراء الـــــــــفـيـضـان
ــوقـــــــــع مــجـــــــــزرة كــمـا شــهـد ا
احلــجـاج الــــــــــتي راح ضــحــيـتــهـا
كما مئات من كبـار العرب بالـبصرة 
وقـع من قـبل  صـاحب ثورة اتـخـذ ا
ـوقع االثـري لم يـبق الـزجن.حـالـيــا ا
والنـاس تفرش سـجد  منه اال ركن ا
وتــصـلي بــالـقــرب مـنه امــا اجلـامع
احلديث والـذي  بنـاؤه عام 2000
ـثل اي تـكـامل مع مـعـايـيـر فـهـو ال 
االثار خاصة وان البناء  من دون
ولم يــــــــكن كــبـيــر لـيـمأل الــتـنـقــيب
الـفـضـاء ويـتـكـامل مع الـركن االثـري
وال هــو قــريـــــــب اســاســا من االثــر
وبــذلك يـــربك الـــــــزائــرين لـــــــــهــذا
ـــوقع  اجـــبـــارنــا عـــلى ايـــقــاف ا
السيـارة بعـيدة عن البـوابة في ح
ـوقع فـيه سـاحـة لـوقـوف مـئات ان ا

السيارات!
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ستُ فتيات إذ أسفـرعن توجيه عقوبات
العزل والـتوبيخ واإلنـذار للقـائمات على
الــدار حـــيـــنـــذاك إضــافـــة إلى تـــقـــريــر
ُفوَّضية العـليا حلقوق اإلنسان ا
ـة الـــذي لم يُـــبـــينْ وجـــود أيـَّ
حـاالتٍ لــبـيع لــلـفــتـيـات.
ورصد التـقريـر قيام
قـاضي الـتـحـقـيق
بــــــــتــــــــحــــــــويل
احلــاالت كـــافــة
الــتي تــرد إلــيه
حتــــــــــــــــــــــــــــــت
مُـســمَّى(احلـدث)
للدار نـفسـها التي
تُــــــودَعُ فـــــــيـــــــهــــــا
ُــعـــرَّضــات لـــلــعــنف ا
ــــتـــــهــــمــــات فــــضالً عـن ا
بــــجــــرائـم أخـــرى داعــــيــــاً إلى
ـة لــلـدار (تــشــديــد احلــراسـة األمــنــيـَّ
وبــنــاء أمــاكن خــاصــةٍ لــلــحُــرَّاس وعـدم
دخــــــولــــــهم إلـى الــــــدار إال في حــــــاالت
الـــضــــرورة الــــقــــصــــوى) مـــحــــذراً من
ـبيـت احلُرَّاس داخـل إحدى (الـسـمـاح 
صـــاالت الــدار وأهـــمــيـــة تــوفـــيــر مالك
ـة نـــســويٍّ خــاصٍّ بــاحلــراســة الــنــهــاريـَّ
والليليَّة وعـدم السماح بدخول أي زائرٍ
ة فضالً وافـقات الـرسـميـَّ إال بعـد أخـذ ا
ـتـابـعـة عن تـوفــيـر مالك طـبيٍّ نـســويٍّ; 

احلاالت الطارئة). 
واقـتـرح قـيـام الـوزارة بـتـخـصيـص عددٍ
َّ من الدرجات الـوظيـفية لـبعض الذين 
ُــؤهَّل أحــد أهم أطــر تــأهــيــلـــهم وعــدَّ ا
ــنـــافــســـة لــلـــحــصـــول عــلى الـــدرجــة ا
ـنـافـسـة ة; بــغـيـة خـلـق روح ا الـوظــيـفـيـَّ
واجلديـة في تطـويـر القـدرات فضالً عن
ة وتخصيص اليـَّ زيادة التـخصيصـات ا
راتبٍ شهـريٍّ لـكل حالـةٍ يـدخر لـهم حل
ـة لإليـداع; كي ُــدَّة الـقــانـونـيـَّ انــقـضـاء ا
تكون معيـناً لهم على مواجهـة متطلبات

احلياة). 
الحـظـات وشـخَّص الـتـقــريـر عـدداً من ا
َّ عـوقات األخـرى التي  والسـلبـيـات وا
ـقترحات تشخـيصهـا ووضع احللول وا

عاجلتها الالزمة 
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أكــــد مـــكـــتب حـــقـــوق االنـــســـان في
مـحــافـظــة ديـالى   ارتـفــاع مـعـدالت
االنـــتـــحـــار داخل احملـــافــظـــة الى 9
حـاالت ست مــنـهـا انـتــهت بـالـوفـاة.

وقال مدير مكـتب حقوق االنسان في
ديــالى  صالح مــهـدي  لـ (الــزمـان)
إن (حاالت االنـتحـار في ديالى خالل
2019 ارتـــفـــعت الى 9 حـــاالت ست
منهـا انتهت بالـوفاة  فيـما  انقاذ

ثالثـــة في الــــلـــحـــظـــات االخـــيـــرة).
واضــــاف مـــهـــدي أن (آخــــر حـــالـــة
انـتــحـار ســجـلت في إحــدى مـنـاطق
ؤشرات األولية ) شرق ديالى وفق ا
 الفـــتــا الى (فـــتح حتـــقــيق لـــبــيــان

دوافعها).
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جلس محافظة ديالى وحذر عضو 
من ما اسـمـاها قـرى االشـباح شـمال
شــرق احملـــافــظــة   فــيــمــا دعــا الى
ضـرورة تـبـني مـوقف مـوحـد يحـسم
مـلـفـهـا . وقـال عـضو مـجـلس ديـالى
ان (قرى حقـي اجلبـوري لـ (الـزمـان)
ـعـسـكر عـرب فـارس واخلـيالنـيـة وا
والـواقعـة ضـمن قـاطع شمـال قـضاء
ـــقــداديـــة  والــتـي تــضم اكـــثــر من ا
 1000اسرة نازحة لم تشهد عودة
اي مــنـهــا حـتـى االن رغم حتـريــرهـا
قبل 4 سنوات) . واضاف اجلبوري
ان ( الــقـرى تــقع في مـنــاطق مـهــمـة

وبـقــاؤهـا كــقـرى اشــبـاح دون عـودة
اهــالـــيــهــا ســيــحــولــهــا الى مالذات
ــتــطـــرفــة واخلاليــا لــلــجــمـــاعــات ا
الـنـائـمة مـا يـجـعـلـها مـصـدر تـهـديد
ـــثــلــون ســكــان لـ 70الـف نــســمــة 

القرى احملررة احمليطة بها) . 
ودعــا عــضــو مـــجــلس ديــالى   الى
(ضرورة تـبني مـوقف مـوحد يـحسم
ملـف القـرى الـثالث من خالل اعـطاء
الــضـوء االخــضــر بـعــودة ســكـانــهـا
وانـهـاء مـعــانـاة االسـر الـتي تـعـيش
نـــزوحــا قـــســـريــا مـــنــذ 4 ســـنــوات
متـتالـيـة ).حدد الـنائب عن مـحافـظة
ديــــالى فــــرات الــــتــــمـــــيــــمي  ثالث
مـؤشـرات سـلـبـيـة عـلى مـديـر مـكـتب
مـفــوضـيـة انــتـخـابـات ديــالى أحـمـد
مــزبــان فــيــمــا دعــا إلى رفـض قـرار
تثـبيـته واختـيار شـخصـية مـناسـبة
للمنصب. وقال التميمي لـ  (الزمان)
ـفـوضـ أصـدر امس إن  (مـجـلس ا

مـؤخـرا قــرارً بـتـثـبـيـت مـديـر مـكـتب
مـفـوضـيـة انـتـخـابـات ديـالى احـمـد
ـنصـبه كـمديـر للـمـفوضـية مزبـان 
ـنصب بـالوكـالة بعـدما كـان يـشغل ا
اضـيـة)  مشـيرا الى خالل الفـتـرة ا
ان (الــــقــــرار  رفــــعه الـى رئــــاســـة

الوزراء للمصادقة عليه رســـميا). 
ودعــا الـتــمـيــمي  رئـاســة الـوزراء  
ــــصـــادقـــة عــــلى قـــرار الـى  (عـــدم ا
تـثــبـيـته وإعــادة الـنـظــر به لـوجـود
ثالثـة مـؤشـرات سـلـبـية عـلـيه هي 
تــعــيــ أقــربـاء مـن الـدرجــة األولى
وشكـاوى تتـعـلق بتـعامـله الطـائفي
واتــهــامـــات فــســاد مــالي وإداري) 
مـــشـــيــــرً ا إلى ضـــرورة (اخــــتـــيـــار
ـنـصب شــخـصـيــة مـنـاســبـة لـهــذا ا
ــا يــعـطـي األمـان لــكل احلــســاس 
القوى الـسياسيـة بوجود شـخصية
همة لفات ا متفق عليها تدير أكثر ا
دون مؤشرات سلـبية) . الى ذلك قال

رئـيس الـلـجــنـة األمـنـيـة في مـجـلس
ديالى صـادق احلسـيني لـ (الـزمان)
إن (جلـنــته وبـالــتـنـســيق مع صـحـة
ديـالى والـتـشـكـيالت االخـرى شكـلت
فريق مخـتص لتعـقب منتـحلي صفة

االطباء داخل احملافظة ). 
واضــاف احلــســيــني  أن  (الــقـوات
االمنيـة اعتـقلت منـتحل صفـة طبيب
اسنـان في بلـدروز)  مبـينا أن  (هي
اولى اجنازات الـفريق الـذي سيـقوم
ـعـلـومـات بــتـعـقب االطـبـاء بـجـمـع ا
الـــوهـــمـــيـــ خــــاصـــة في االريـــاف
ـا ــنــاطـق الــشــــــــعــبــيــة نــظــرا  وا
يـــشــكـــلــونـه من خــطــر عـــلى حــيــاة

رضى) .   ا
ودعــــا  احلــــســـيــــني  االهــــالي الى
(التعـاون االيجـابي واالبالغ الفوري
ـارســات مـشـبــوهـة تـسيء عن اي 
للـصحـة واالطبـاء في  عمـوم مناطق

ديالى ) .

جامع خطوة االمام علي

صادق احلسيني

شعار هيئة رعاية  ذوي االعاقة

ركزية) اال ان النـظرة العامة تذهب ا
الى ان احلــزب الـــشــيــوعي جــزء من
ـكن ان يـقوم الـتاريخ والـتـراث وال 
ويــــكـــسب اجلـــولـــة فـي ظل الـــعـــمل
ـسـتـقـبل الـسـيـاسي بـاحلـاضـر او ا
صــديــقي احلــارث  االكــثــر حــمــاســا
للـشيـوعية سـابقـا وقد يـعاني حـاليا
من االحبـاط يقول بـالم هل تعـتقد ان
لـيونـية هـناك من مع نسـبة االمـيـة ا
ينتخب احلزب الشيوعي? ما اعادني
ـوضـوع حيـنـما كـنت اريد الى هذا ا
حـضــور جـلـســة في مـحــلـيـة احلـزب
الـــشــيــوعي بــالـــبــصــرة وانــا اصف
لــلـسـائـق الـبـصــرواي الـشــاب مـكـان
الـــــنــــدوة وقـــــلت له
انـــــهــــا فـي مــــقــــر
احلـــــــــــــــــــــــــــــزب
الــشـيــوعي! رد
عــلي الــســائق
(الــشـــاب) انــا
اريــــــــــــــــــــد ان
انتمي للحزب
الــــشــــيــــوعي
كــــيف افــــعل
ذلك? قلت له
ماذا تـعرف
عــــــــــــــــــــــــن
الشيوعيي
ن حـــــــــتى
تـــريـــد ان
تـــنــتـــمي
لــــــهم? ال
اعـــــــرف
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هل كل شـيء قــد  هــو مـن الــتــراث
ــكـن ان نــخـــجل من واالثـــار? وهل 
التـاريخ حيـنمـا  يتكـلم  عن احلروب
والـفـ والــقـتل? وكـيف نــتـعـامل مع
ــظـــلــمـــة من تــاريـــخــنــا اجلـــوانب ا
بااليجاب ام باالنكار أو بالنقد? وهل
نــركــز حـيــنــمـا نــدرس الــتــراث عـلى
الشعوب او احلكـام? هل اعادة كتابة
الــتــاريخ ضــروريــا ?اسـئــلــة كــثــيـرة
تضغط علينا ونحن نـستمر بالكتابة
عن الـسيـاحة الـتـاريخـيـة كجـزء مهم

من السياحة في العراق.
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احلزب الـشيوعي جـزء من تاريخ
عاصر وهو احتفل في العراق ا
85/ اذار بـعــيــد تـأســيـسه 31
ويــعـد من االحــزاب الــعـريــقـة
ويتـصف بـاالصـالة والـثـبات
ــاذا واالســتـــمــرار ال اعــلم 
الـبعـض حيـنـمـا يـتـكلم عن
احلزب الشيوعي العراقي
كـأنه يـتكـلم عـن حزب من
حــــــــتى ان الـــــــتـــــــراث 
ــزح قــائال الــبــعـض 
الـشــيـوعــيـون سـوف

ينقرضون!
عـلـى الـرغم من ان
احلزب الشيوعي
يؤمن بالتجديد
ويحـرص على
جعل عناصر
من الشباب
في قــيـادة
(الـلـجـنة

جامع
البصرة في

الزبير


