
ــقـداديــة الــقــد سـيــعــيـد ســوق ا
إحيـاء أكـثر من  500 محل تـضرر
اضية) . فـيما حذر في السنـوات ا
عضو مـجلس محافـظة ديالى كر
اجلــبـوري  من مــا سـمــاهــا فـتــنـة
واعـــادة مــــنـــاطـق في احملـــافــــظـــة
لـلـمــربع األول  فـيـمــا وجه رسـالـة
الى رئيس الوزراء. وقال اجلبوري
لـ (الــزمــان)  إن  (بــعـض االحـزاب
والـشـخـصـيـات النـيـابـيـة أصـبحت
تـتدخل بـالـشأن األمـني في مـناطق
مـعـينـة من مـحافـظة ديـالى أبـرزها
شــرويـن شــمـــال شـــرق بــعـــقـــوبــة
وتــــفــــرض اراداتــــهــــا) . وأضــــاف
كن أن اجلبوري  أن  (ما يحدث 
يــخــلق فــتــنــة جــديــدة وإربــاك في
االوضاع االمـنيـة واعادتـنا لـلمربع
األول بعد االسـتقرار الـنسبي الذي
نعيشه)  داعـيا رئيس الوزراء الى
ضــرورة  (الــتـــشــديــد عــلى ابــعــاد
لف االمني داخل السياسـي عن ا
همة ديالى كونـها من احملافظـات ا

وعانت حتديات قاسية) .
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الـتــداول في الــقــطــاع اخلـاص في
بـعـقــوبـة). واوضح الـعــطـيـة   ان
ـؤسـسـة (لـلـتــعـاون الـكـبـيــر بـ ا
االمـنــيـة ودائـرة صـحـة ديـالى دور
مهم في تعزيز سـلطة القانون على
الــــصــــيــــدلــــيــــات ومــــحالت بــــيع
ـسـتـلـزمـات الطـبـيـة) مـشـيراً الى ا
ـضـبـوطـة ــواد ا انـه ( تـسـلـيم ا
واالشخاص الى اجلهات اخملتصة
التــخـــاذ االجــراءات الـــقـــانــونـــيــة
بــحــقــهم ).وأعــلــنت دائــرة صــحـة
إجــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة ديــالى 
مـعقـدة تـعد االولى من نـوعـها في
احملافـظة  مـشيرا الى ان الـعمـلية
جرت بـنجـاح . وقال الـناطق باسم
الدائرة فارس الـعزاوي لـ (الزمان)
 إن  (فـريـقـا طـبـيـا في مـسـتـشـفى
بـعـقـوبة الـتـعلـيـمي أجـرى عمـلـية
ـــريـض في الــــعــــقـــد جــــراحــــيــــة 
اخلـامس من عـمره كـان يـعاني من
انـحــراف في الـعــمـود الـفــقـري مع
ــا فــقــدان الـــتــوازن الــشــاقــولي 
سـبب له ألًــمـا شــديـدا وعــدم قـدرة

ــشي) . وأضـاف الـعـزاوي  عـلى ا
أن (الــعــمــلــيــة تـــضــمــنت تــعــديل
الـعــمـود الــفـقـري بــقـطع الــفـقـرات
وتــثـبــيـتــهـا بــطـريــقـة جتـرى ألول
مــــــرة في احملافـظة)  مـبيـنــةا أن
ريض (الـعـمـلـيـة جـرت بـنـجـاح وا
يــتــمــاثـل لــشــفــاء). وأعــلن رئــيس
مــجــلـس مــحــافــظــة ديــالى  عــلي
الدايني  إعادة فتح 4 طرق مغلقة
منذ 13 عاما  فيمـا اكد انها تعيد
إحـيـاء أكـثر من 500 مـحل تـضرر

اضية .   في السنــــوات ا
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وقـال الـدايـني  لـ ( الـزمان ) امس
إن (اربـعـة طـرق مـغــلـقـة مـنـذ 13 
ـقــداديـة الــقـد عـامــا في ســوق ا
لـدواع أمـنـيـة اعيـد افـتـتـاحـها من
جديـد بالتنـسيق مع قـيادة شرطة
احملافظة ) .  وأضاف الدايني  أن
(إعــــادة فـــتح الــــطـــرق جـــاء وفق
إســتـراتــيــجـيــة شــامـلــة تــبـنــتــهـا
الــقــيــادات األمــنــيــة في ديــالى)  
الفـــتــــا إلى أن ( فـــتـح الـــطـــرق في

WŽuM2 WO³Þ  U eK²  ÊUD³Cð W×B « “—UH Ë v U¹œ WÞdý

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡‡ v U¹œ

اعـلن  مــكـتب حــقـوق االنــسـان في
ئة من محافـظة ديالى   إن 70 با
ستجدين داخل احملافظة وافدون ا
من مـحــافـظــات أخـرى مــؤكـدا انه
في طـــور إعـــداد اســتـــراتـــيـــجـــيــة

تتضمن اسباب التسول . 
وقـال مـديـر مـكـتب حـقـوق االنـسان
في ديـــــــالـى صـالح مـــــــهــــــدي  لـ
(الــزمـان) إن (%70 من الــتــسـول
في مدن ديـالى وافد مـن محـافظات
أخـــرى)  مــــبـــيــــنـــا أن ( ظــــاهـــرة
االستـجـداء لم تعـالج بشـكل جذري
في احملـافـظـة والتـزال حـاضـرة في
ـــشـــهـــد).  واضـــاف مـــهــدي أن) ا
مــفـارز حــقــوق االنــســان من خالل
ـيـداني تــبـ بـان بـعض الــرصـد ا
سـتجدين مـنخرطون فـي شبكات ا
مـنــظـمـة لـتــوزيـعـهم عــلى االحـيـاء

ـتـعــاطـ مع ضـمـان ــروجـ وا ا
 . ( بقاء سرية الهوية للمبلغ

واعـــلـن الـــنــــاطق االعالمـي بـــاسم
قــيــادة شــرطـــة مــحــافـــظــة ديــالى
العـقيد غـالب العطـية  عن  (ضبط
ـســتـلــزمـات كــمـيــات كـبــيــرة من ا
ـمـنـوعـة من الـتداول في الـطـبـيـة ا
الـــقـــطـــاع اخلـــاص في مـــنـــطـــقـــة
السراي وسط مدينـة بعقوبة مركز

محافظة ديالى) .  
واضـاف الـعـطـيـة لــ (الـزمـان)  ان
(دوريـــات من فــوج طــوار ديــالى
ة الـثـالث وشـعبـة مـكـافحـة اجلـر
ــنــظــمــة ومـفــارز االمـن الـوطــني ا
بـالتـعاون مع مـفارز تـفتـيش دائرة
صحة ديالى  تمكنت خالل تفتيش
ـســتـلـزمـات الــطـبـيـة من مـحالت ا
ضـــــبط كـــــمـــــيـــــات كــــبـــــيـــــرة من
ـمنـوعة من ـسـتلـزمات الـطـبيـة ا ا
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معذرة سـيدي إن لم أف بعض حقـكم  .. لكنـها محاولـة  وخاطرة قلم
 في مناسبة وجدها فرصة ليكتب هذه االسطر القليلة  ...

حـوار جـمـيل دار بـ عـالـم وسـائل .. خلص بـايـجـاز حــيـاة عـظـيـمـة 
كـانت وسـتــظل مـلـهــمـة لـلـعــلـمـاء والــبـاحـثـ في كـل الـعـالم  ومن كل

ذاهب واالجتاهات الفكرية .. ا
 تلك هي حياة االمام علي (ع ) ..

بـدأ الــسـائل احلـوار بـسـؤال عن رأي الــعـــــــالم  بـاالمـام  عـلي (ع) 
وتفرع الى مجـــــــموعة من االســــــئلـة طرحها الـعالم على الـــــسائل
تنتهي جميعها بجواب يب منزلة االمام علي بن ابي طالب في االرض
والسـماء إخـتصرهـا  في النهـاية بـعبـــــارة مـوجزة إســــــــتنبـطها من
إجابات الـــــسائل  تعد إعجـــــازا لالمـــــام  علي الى يوم الدين ..
ـؤمنـ علـيه السـالم في رمضـان  وفي ليـلة (إسـتشـهد االمـام أميـر ا
ـســجـد  وفي احملــراب  وفي صالة الـصــبح  واثـنـاء الــقـدر  وفي ا
ـباركـة  وهـو الـوحيـد الـذي ولد في الـسـجود  وضـرب عـلى جـبهـته ا

شرفة) .. اشرف مكان في الكعبة ا
ألـيست هـذه  مواضع  ومـناسـبـات شرفـها الـله  ولهـا مكـانة  مـتمـيزة

عن غيرها عنده سبحانه وعند اخمللوق ايضا .. ?..
حـيـاة بـدأت في بـيت الـله  وإخـتـتـمت في بـيت الـله أيـضـا ..  لم تـلعب

فيها الصدفة دورا  بل جتلت فيها إرادته سبحانه وتعالى ..
حياة سـطر فيـها االمام علي سـفرا خالد كـانت نهايـتها  مقـولة  خالدة
سيـظل صداها  يـتردد الى يوم الـدين ... ( فزت ورب الـكعبـة ) تصلح
أن تكون مـقياسـا يزن به االنسـان نفسه  وهل جنح في هـذا االختبار

أم فشل ..?..
يـقـول الـدكـتـور عـلي الـوردي في مـقـال له عن االمـام عـلـي .. إن االمام
فـاز بـتلـك الضـربـة فنـجى من الـدنـيـا بعـد أن أعـطى الـبشـريـة درسا ال
تنساه  –هو أن الناس يحبون احلق باقوالهم ويكرهونه باعمالهم ...
ـكنه من ـاديـة مـا  ـكن لـلـغدر أن يـفـوز وإن إمـتـلك من الـوسائل ا ال 

حتقيق هدفه الشرير ...
إنـتـهى الـشـقي .. نـهـايـة بـائـسـة تـطـارده الـلـعـنة .. واالمـام عـلـي خـالد

بخلود الزمن ...
الـفوز لـيس في ما تـكـــــــسب في احليـاة من مـال ومنـصــــــب وجاه 
بل في رضـا الــله   والــــــضــمـيـر والــنـاس ... فـهـل حـفـظــــــــنـا هـذا
الـدرس وطـبــقـنـاه عـمـلــيـا  أم نـردده كـالــبـبـغـاء دون أن نـفــهم مـعـانـيه

وأهدافه ...
رضا الله والضمير والناس  ثالثـية  تصلح أن تكون قانونا في الوالية
ـبـادىء وصـعـبـة عـلى واحلـكم في االرض ... سـهـلـة عـلى أصـــحـاب ا

غيرهم ..
فأين نحن منها اليوم .. ?!

ـقـدار قــربه وإبـتــعـاده عن تـلك ـســؤول فـوزه وخـســارته  وهل قـاس ا
ـقـدار مـا كسـب وغنم مـن حطـام هـذه الـدنـيا ـبـادىء الـعـظيـمـة  أم  ا

الزائلة ..?..
هم .. وما عداه شعارات ال قيمة لها .. ذلك هو ا

في يـوم من االيــــــام إسـتــوقـــــــفت طــالـبـة اســتـاذهــا  الـفـــــيــلـسـوف
الـفـرنـسي روجــــــــيه غـارودي في جـامـعـة الـسـوربون وسـألـــــــته عن
ـــاذا أثــر فـــيه هــذا ســـر إعــجـــــــــابه بــاالمـــام عــلي .. فـــمن هــــــــو و

التأثـــــير ..?
وبـعد أ عـرض سـيـرته وقربه من الـرسـول الـكر ودوره في االسالم
عـرج الى قــصـة اســتـشــهـاده ووصـيــته الى إبــنه احلـسن  وهــو عـلى
وت  ووصفها بأنها من أروع ما عرفه التراث  االنساني عبر فراش ا
تـاريخه عـلى االطالق .. وهي أجـمل وصيـة كـتبـهـا أب لولـده في تاريخ

االنسانية  ..
(إرفق يــا ولـدي بـاســيـرك ( الـقــاتل ) وإرحـمه وأحـسـن الـيه  وأشـفق
ا تشرب  وال ا تأكل  وأسقه  عليه ... بحقي عليك أطعمه يا بني 
تقيد له قدما  وال تغل له يدا  فإن مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه
ضربة واحدة  وال حترقه بالنار  وال تمثل بالرجل فاني سمعت جدك
ـثـلـة ولو بـالـكـلب الـعـقـور  وإن عـشت فـأنا رسـول الـله يـقـول إيـاكم وا
ـا أفعل به .. أوصيـكما بـتقوى الله  أولى به بالـعفو عنـه  وأنا أعلم 
وأن ال تـبـغـيـا الدنـيـا وإن بـغـتـكـمـا  وال تـأسـفـا عـلى شـيء مـنـها زوي
عنكما  وقوال باحلق وإعمال لالجر  وكونـا للظالم خصما  وللمظلوم

عونا ..
عـنـدها عـرفت  الـطالـبـة  - وكانت  تـكـفكف دمـوعـها وهي تـسـتمع الى

اذا كان معجبا باالمام علي ...??.. استاذها غارودي -  
فـهل إرتـقــــى الـســــــيــاسـيـون بـادائـهم  ولــــيس بــاقـوالـهم لـيـكـونـوا
ـبادىء  الـعالـية ويـجسـدونهـا بالـسلوك قـريب  فـي التعـامل من هذه ا

??...
- نتمنى ..
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تـعـرضت الى وعـكـة صـحـية شـديـدة يـوم (الـثالثـاء) شـلت قدرتـي على
احلـركـة  كانت تـسـتـوجب أن أكون قـريـبـا من طبـيب يـراقب حـالتي  
ويـشـرف عـلى عالجي .. إقـتـرح الـدكـتـور سـيف زوج ابـنـتي الـدكـتورة
شروق أن يأخذني معه الى بـيتهما  ويـراقبا حالتي  ويضـبطا مواعيد

عالجي ..
حـمـــــدت الـله فيـها أن في بـيــــــتـنا طـبــــــيـبا .. فـتلك من نــــــعم الله
ـراجعات لـلمســــــتـشفيـات والعيــــادات وتختـصر لك الكـثــــــير من ا
.. تـــــمــاثـــلت لــلـــشــــــفـــاء بــفـــــــضل رعــايـــتــــــهــمـــا لي  ووجـــــــود
دنـي بشحـنات معـنوية  كـان لها حــــفــــــيدي ( رضا ) الى جـانبي 
ـؤثـرفي تلك الـلـحـظات الـعـصيـبـة الى جـانب العالج والـرعـاية فـعـلهـا ا

تميزة .. ا
عـدت الى الـبــيت  في الـيـوم الــتـالي في حتــسن مـلـحــوظ سـاعـدني ان
قـرر .. واحلمد لله على وعد ا أكتب مقالي وارسله الـى اجلريدة في ا

نعمه كلها ...
 } } } }
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ــال ويـتــخــلى عن الــثـأر أمــرأة أنـقــذت ولــدهـا مـن أن يـضــعف أمــام ا
ويـطــالب  بـحق  والـده  .. وتـلك قـصــــــــة مـعـروفـة خالصـتـــــهـا : أنه
عـــنـــدمـــا قـــتـل الـــشـــاعـــر هــــدبــــــــة إبن خـــشــــرم رجال  وجــــيء به
لـلـقـــــــــصـاص  وعـرض أهل الــشـاعـر ديــة ضـخــــــــمــة النـقـاذه من
ـقـتول  وكـاد إبن الـقـتـيل أن يـوافق عـلى أخذ الـقــــتل  ورفض أهل ا

الدية ..
فـقالت له أمه أقـسم بـالله لـئن قبـلت بالـديـة التزوجـنه .. فيـكون قـد قتل

ابيك ونكح أمك ..  
ـثـل ألمـر أمه ويــطـلب الــقـصـاص من فـلــــم يـكـــــن أمـامـــه غــيـر أن 

القاتل ..

 } } } }
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عاني .. من جمال اللغة العربية هذه ا
الثدي : للمرأة
الضرع : للبقرة
اخللت : للناقة
الظفر : لالنسان
اخمللب : للطير

 السنبك : للدابة .
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عـــقـــدت هـــيــئـــة رعـــايـــة ذوي االعـــاقــة
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل
والـشــؤون االجــتــمــاعــيـة اجــتــمــاعــهـا
ـدراء أقسـامهـا في احملافـظات الدوري 
ـــتــــعـــلــــقـــة ــــواضــــيع ا ــــنـــاقــــشـــة ا
ستـفيدين من امتـيازات القانون رقم با
38 لـسـنـة 2013 واخلـطـوات الـواجب
اتـبـاعــهـا لـتـبـســيط اجـراءات الـشـمـول

تفرغ.  ع ا براتب ا
ونـقل بـيـان تـلقـته (الـزمـان) عن الـنائب
االداري لـرئـيس هـيــــــــئـة ذوي االعـاقة
عــــــلـي احلـــــلــــــو الــــــقـــــول (ان مـن اهم
ـواضـيع الـتي تـمت منـاقـشـتـها خالل ا
االجـــتــمــاع الــذي جـــرى يــوم الــثالثــاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوافـــق 2019/5/21 هـــي ا
االحــصــائـيــات والـبــيـانــات الـنــهـائــيـة
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ـتـقـدمـ لـلشـمـول بـإمـتـيازات إلعداد ا
الـــــقـــــانـــــون رقم 38 لـــــســـــنـــــة 2013
واجراءات اإلحالة لـلجان الطـبية وآلية
عتمدة في احملافظات الفحص الطبي ا
فــــضال عـن مــــنــــاقــــشــــة االســــتــــمـــارة
االلـكـتـرونـيـة بـعـد تـطـويـرهـا وحتـديث
ـشمولة ا يخـدم الفئات ا معـلوماتهـا 
مـن األشـــــــــخـــــــــاص ذوي االعـــــــــاقــــــــة
واالحــتــيـاجــات اخلــاصــة وفـقــا لــنـوع
ا يـقـابلـهـا من مواد وطـبـيعـة الـعـوق 

ذكور انفا).  وفقرات القانون ا
واضــاف انه (  مــنــاقــشــة إمــكــانــيــة
ــشـتــرك مع تــوطــيــد أصــر الــتــعــاون ا
احلكـومات احمللـية ودوائر الـصحة في
احملـافــظـات بـغــيـة زيـادة عــدد الـلـجـان
الــطــبــيــة وتــوزيــعــهـا عــلـى االقــضــيـة
والـنـواحي مع اإلشـارة إلى تـنـسيب أو
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قـال وزيــر الـتـجــارة مـحــمـد هـاشم
العاني إن الـعراق اشتـرى أكثر من
1.5 مــلــيــون طـن من احلــنــطــة من
محافظة زارع احمللي في 14  ا
خالل موسم حصـاد العام اجلاري.
وأضـاف الـعـاني في بـيان امس أن
(وزارتـه اشـــــــــتــــــــرت حـــــــــتى اآلن
 1549839طنا من احلنطة). وقال
اضـي إن موسم الـعـاني (الـشـهـر ا
احلـصـاد في الـعـام اجلـاري والذي
يـبـدأ فـي مـنـتــصف أبـريل نــيـسـان
سـيكـون األكبـر حـتى اآلن من حيث

شراء احلبوب احمللية). 
—UD « ‰uD¼

وأضــاف أن (الـــعـــراق في طـــريــقه
حلــصـــاد خــمـــســة مـاليــ طن من
الــقـمح هــذا الـعــام بــفـضل هــطـول
أمـطار غـزيرة مـشـيرا إلى أن بالده
سـتـسـتـورد كـمـيـات أقل من الـقـمح
إذا حتــقـقت تـلك الـكـمـيـة).وأعـلـنت
مـديـريـة زراعـة بـابل تـسـويـق أكـثر
من 100 الـــفــطـــنـــاً من مــحـــصــول
ـراكـز االسـتالم الـتـابـعـة احلـنـطـة 
ـــوسم لــــوزارة الـــتــــجـــارة خـالل ا

الــزراعي احلــالـي في احملــافــظــة .
سـتلمة واعتـمدت غالبـية الكـمية ا
من محـصول احلـنطة ,درجة أولى
والبـالغـة أكثر من   97ألف طناً و
ـسـتـلــمـة كـدرجـة بـلــغت الـكـمـيــة ا
ـراكز الـتـسويق ثانـية 3000 طن 
ســايــلــو احلــلــة اجلــديــد والــقـد
ـراديـة ومـركـزي استالم ومـجـمع ا
ــشـروع . وقـال بـيـان ـدحـتـيـة وا ا
تـلـقــته (الـزمـان) امس أن (عــمـلـيـة
الــتـســويق مـســتــمـرة وعــلى مـدار
األسبـوع  حيث تسـير بـانسيـابية
ـديـريـة عن عـالـيـة  فـيـمــا تـتـابع ا
زارع كثب تـسويق الـفالحـ وا
مـحـصـولـهم ومـن خالل تـنـسـيـقـها
مع احلـكـومـة احملـلـيـة وفرع وزارة
عـنية من اجل التـجارة والدوائـر ا

وسم الزراعي). ضمان جناح ا
وبـــدأت وزارة الــــزراعــــة من خالل
دائـــرة الــثـــروة احلــيـــوانــيـــة بــيع
اصـبعـيات أسـماك الـكارب الـعادي
من إنـتاج مـفـقس الصـويـرة حيث
فاقس/موقع يتم القطع في قـسم ا
الـدائـرة في ابي غـريب والـتـجـهـيز
من مـــفــقس أســـمــاك الـــصــويــرة .

وبيـنت الدائـرة أن سعـر االصبـعية
الــــواحـــدة(20) عــــشـــرون ديــــنـــار
ــعــدل وزن نـصـف غـرام الى(2) و
غــرام لألصـبـعـيـة ولـلـفـتـرة من 21
ايـار اجلــاري ولـغـايـة 21 حـزيـران

قبل.  ا
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واضـاف الـبـيـان ان (هـذه اخلـطـوة
تأتي ضـمن إجراءات الـوزارة لدعم
قطاع األسماك وتـوفير اإلصبعيات
ـا لــلــمـربــ بــأسـعــار مــنـاســبــة 
ينـعـكس على خـلق توازن لألسـعار
سـتهـلك من احلصـول على تمـكن ا

همة). ادة الغذائية ا هذه ا
وكــانت قـوات احلـشـد الـشـعـبي قـد
اســتــنـفــرت جــهـودهــا في حــمــايـة
عمـليـة حصاد احملـاصيل الـزراعية
في قـــضـــاء تـــلـــعــفـــر الـــتـــابع الى
مـحافـظة نـيـنوى فـيمـا تمـكنت من
اخمـاد سلـسلـة حرائق انـدلعت في
ـــزارع.وذكــر بــيــان إن احلــقــول وا
(قـوات احلشـد استـنفـرت جهـودها
وإمكـاناتهـا من اجل حمـاية عمـلية
حــصــاد احملــاصـيـل الــزراعـيــة في
قـضـاء تـلـعـفــر بـعـد احلـرائق الـتي

والـتــقـاطــعـات والــشـوارع).  وأكـد
مـديــر مـكــتب حــقـوق االنــسـان في
ــــكــــتب في طــــور ديــــالـى   أن ( ا
إعداد استراتيجية تتضمن دراسة
لبيان اسباب التسول وطرق حلها

نظرا لتداعياتها السلبي) . 
W dH²  oÞUM

ـــتــحــدث ومن جـــانب آخـــر  قــال ا
االعـالمي بــــإسم شــــرطــــة ديــــالى
الــــعــــقــــيــــد غــــالب الــــعــــطــــيـــة لــ
(الزمـان)امس إن ( القـوات االمنـية
تــمـكــنت هـذا الــعـام مـن تـفــكـيك 5
شـبـكـات لـتـرويج اخملـدرات تـنـشط
في مـنـاطق مـتـفــرقـة من مـحـافـظـة
ديــالى) مــؤكــداً (اعــتــقــال جــمــيع
أفــرادهـا) .  وأضــاف الـعــطـيـة أن
(الـقـيـادة بـدأت بـتـطـبـيق األحـزمـة
الشعـبية الـتي تتمثل بـفتح قنوات
ـواطنـ لإلبالغ عن مـتـعـددة مع ا
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ـوظفـ وحتـديدا من تـكلـيف عـدد من ا
العامل في مجال الـبرمجة االكترونية
وإدخال البيانات من دوائر الوزارة في
احملافظات وفي مقدمتها دائرة التقاعد
والـضـمـان واالسـتـعـانـة بـخـبراتـهم في
هذا اجملال إضافة إلى التنسيق الفاعل
ـع في تـهـيـئـة أمـاكن تـوزيع رواتـب ا
ـتـفرغ وغـيرهـا من الـدعم الـلوجـستي ا

ألقسام الهيئة في احملافظات).
„d²A  ŸUL²ł«

وعــقــدت هـــيــئــة رعـــايــة ذوي االعــاقــة
واالحــتــيـــاجــات اخلــاصــة اجـــتــمــاعــا
مـشـتـركـا مع الـلـجـان الـطـبـيـة الـتـابـعة
ناقشة تـطوير وتعديل لوزارة الصحـة 
ضـــوابـط وزارة الــــصـــحــــة اخلــــاصـــة
ادة بالفحص الطبي للمستفيدين من ا
19 من الــقـانـون رقم 38 لـسـنـة 2013

ـتفـرغ . وقال احلـلو عـ ا اخلـاصة بـا
(ان االجــتـمـاع الـذي جـرى يـوم االثـنـ
ـــوافق 2052019 تـــضـــمن تـــضـــمن ا
مـنـاقـشة الـيـة تـطويـر وتـعـديل ضوابط
وزارة الـصــحــة فــيــمــا يــتــعـلـق بـعــمل
ــكـلــفـة الــلــجـان الــطـبــيـة واخلــاصـة  ا
ـعـاقـ الراغـبـ بـاحلـصول بـفـحص ا
ا يتالءم مع ـتفرغ  ع ا على راتب ا
الـواقع الــفـعـلي لــهـذه الـفــئـة وحتـقـيق
الـتـمـك اإلنـسـاني والـدمج الـفاعل في
اجملتـمع  وكـيـفـيـة تسـهـيل مـراجـعـتهم
الهيئة للتـخفيف من العبء عن كاهلهم
وتـوفـير جـمـيع الـتـخـصـصـات الـطـبـية
الـتـي تالئم نــوع وطـبــيـعــة الــعـوق من
ــعـنـيـة خالل تـعـاون جــمـيع األطـراف ا
ـوضـوع لـلـنـهـوض بـواقع ذوي بــهـذا ا
اإلعـاقة في الـعراق). كـما تـمت منـاقشة
تطوير وحتديث االستمارة االلكترونية
اخلاصـة بالـشمـول بإمتـيازات الـقانون
ؤمل رقم 38 لسـنة 2013 والتـي من ا
اطـالقــهــا مــجــددا بـعــد اكــمــال جــمــيع

اإلجراءات اإلدارية والفنية الالزمة).
وقــــال مــــديـــر عــــام دائــــرة احلـــمــــايـــة
االجـتمـاعـية في هـيئـة احلـمايـة بوزارة
الـعمل مـحسن طـعمـة محـسن أن نسـبة
ـيداني ـسح ا االجنـاز الـكلـي لعـمـليـة ا
اخلــاص بـــالــبـــيــان الـــســنــوي بـــلــغت
(952970) مـنــذ بـدء انــطالق احلـمــلـة
ــاضي لــغــايــة يـوم بــتـاريخ 28 ايـار ا
ـوافق 15 ايــار اجلـاري في االربـعــاء ا
بـــغــداد واحملـــافـــظـــات عـــدا إقــــــــلـــيم
كـردسـتان . ونـقل بـيان تـلقـته (الـزمان)
امـس عن مــحـسـن قـولـه (انه  إكــمـال
بــحث 952970 أســرة ضـــمن حـــمــلــة
الــبـيــان الـســنـوي بـواقع 514691 من
الـرجـال و203035 من الــنـسـاء مــنـهـا
 717726مـــــدخـل عـــــلى الـــــواجـــــهـــــة
االلكترونية والعمل مستمر على إدخال

ــتــبــقــيـة مــشــيــرا إلى انه  األعــداد ا
الـكـشف عن 12938 حـالـة جتــــــــــاوز
عـلى إعـانة احلـمايـة االجتـمـاعيـة منـها
ـتقـاعدين الذين وظـف وا 3222 من ا
يستلـمون االعانة و(4653) مـــــــتوفى
و 1260حـــالـــة رفض زيـــارة الــبـــاحث
االجتــــــــماعي و1528 امرأة مـتزوجة
و 1399مـيــسـور حـال و876 شـخـصـاً

مسافراً خارج البلد. 
ودعـت هـيــئــة احلــمــايـة االجــتــمــاعــيـة
ن لـــديــــهم شـــكـــوى أو ـــواطـــنــــ  ا
اسـتـفـسـار أو تـبـلـيغ عن حـاالت جتاوز
الـى االتــــصـــــال بــــالـــــرقم  1018خالل

أوقات الدوام الرسمي.
وزيــر الـــعـــمل جلــنـــة تـــعــظـــيم مــوارد
ــخــرجـات الــوزارة تــنــهي اعــمــالــهــا 
حتقق الـتنمـية االقـتصاديـة وتسهم في

تشغيل ايدي عاملة.
œ—«u  rOEFð

واعـــــلن وزيـــــر الــــــعـــــمل والـــــشـــــؤون
االجتماعية باسم عبد الزمان عن انهاء
ـشكلـة لتعظـيم موارد الوزارة اللـجنة ا
ـقـترحـات ومخـرجات تـسهم اعـمالـها 
في حتــقـــيق الــتــنــمـــيــة االقــتــصــاديــة
ــكن من االيـدي وتـشــغـيل اكــبـر عـدد 
الـعـامـلـة . واضـاف في الـبيـان (شـكـلـنا
جلــنـة من داخـل الـوزارة تـتــولى اعـداد
جرد شامل لالمالك التـابعة للوزارة في
بغـداد واحملافظـات وكيفـية استـثمارها
بــــــشـــــكـل يـــــهــــــدف الى دعـم الـــــوزارة
اقتصاديا ويسـهم في تشغيل الباحث
عـن الــــعـــــمل من خـالل اســــتـــــقــــطــــاب
ـشترك الـشركات االسـتثـماريـة للـعمل ا
ـقـبـلـة ـرحـلـة ا مـعـهـا مـشـيــرا الى ان ا
سـتـشــهـد تـنـمـيـة اقــتـصـاديـة واضـحـة
ـالـيـة لـلـوزارة والتي تعـود بـالـفـائـدة ا
ستـنعكس ايـجابـا على خدمـة الشرائح

التي ترعاها الوزارة).

نشـبت مؤخـرا في عدد مـن احلقول
ـــنـــاطق ـــزارع). وأضـــاف أن (ا وا
التي شـملـها عـمليـة االستـنفار هي
قـريــة الـصـبـان ومــنـطـقــة احملـمـيـة
وقـريـة كـاخـورته وقـريـة ابـو مـاريا
وبـئــراحلـلـو وقــريـة بـخــور وقـريـة
كــسـر احملــراب ومــحــيط تـلــعــفـر).

وتـــــابع أن (آمـــــر الــــلــــواء 52 في
احلـــشــد الــشــعــبـي أحــمــد جــاسم
ـــعــيــتـه ضــبــاط األمن اآلمــرلي و
واالســتـخـبـارات وثــلـة من إخـوانه
اجملاهـدين ورجال اإلطفـاء األبطال
سـاهمـوا بـشكل مـبـاشر في إخـماد
احلـريق الذي نـشب في احملـاصيل

الــزراعـيــة في قـضــاء آمــرلي لـيــلـة
أمس). وثمن األهالي جـهود أبطال
احلـشــد الـشـعـبي في الـوقـوف إلى
جـانـبــهم وتـسـخـيـر كــافـة آلـيـاتـهم
ومعداتهم في سبيل السيطرة على
ـــتــــأزم أثـــنـــاء نـــشـــوب الـــوضع ا

نطقة. احلرائق في ا
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