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شــريـحـة الـعـمـال ورفع مـسـتـواهم
ــعـــاشي من خالل ارســـاء بــيــئــة ا
تشريعية تتواءم مع معايير العمل
ـــواثـــيق الـالئق الـــتـي اقـــرتـــهـــا ا
الـــدولــــيـــة). واوضح ان (الـــوزارة
قـــامت بـــاعـــداد مـــســـودة قـــانـــون
الـضـمان االجـتـماعي  الـذي يـشمل
ــضـمـونـ في جـمـيع الــعـامـلـ ا
ـنظم براتـب تقاعدي القـطاع غير ا
يـــكـــفــيـــهم لـــســد احـــتــيـــاجـــاتــهم
وشمـولهم بـالعـديد من االمـتيازات
الـتي تـصب في مـصــلـحـة الـعـمـال
). واضـاف عـبـدالـزمان ـضـمـون ا
ان (الــوزارة تــســعى الى اخــضـاع

ـــنــظم الجــراءات الـــقــطــاع غـــيــر ا
تــفـــتــيــش الـــعـــمـــل والــضـــمــــان
وشـــروط الـــصـــحـــــــة والـــسـالمــة
هـنيـة وذلك ضمن اسـس وقواعد ا
فــاعــلــة لــتـحــســ ظــروف الــعـمل
لــلــعـامــلـ وتــوفــيـر ســبل الــعـمل

الالئق). 
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ونـظــمت وزارة الــعــمل والــشـؤون
االجتـماعـية دورة تـدريبيـة تسـتمر
يـــــــــومـــــــــ عـن احلـس االمــــــــــني
بــــالــــتــــنــــســــيق والــــتــــعــــاون مع
مــســتــشــاريـة االمـن الــوطـنـي يـوم
الـثالثاء Æ2019/6/11  وقال بـيان
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تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (الـدورة
الــتي شـارك فــيـهـا 35 مـوظــفـا من
الـــــوزارة ودوائـــــرهــــــا تـــــنـــــاولت
مــواضــيـع عــدة تــتــعــلق بــالــســلم
اجملـتــمـعي والــتـعــايش الـســلـمي
وكــذلك الــعــوامل الــتي تــهــدد امن
واطن. وتـطـرقت الدورة وسالمـة ا
الى اهـــمـــيــــة حتـــقـــيق الـــتـــكـــافل
ـصـاحلـة الـوطـنـية االجـتـمـاعـي وا
ـكـونـات فـضال عن مـنـاقـشة بـ ا
الـكـوارث الـتي يتـعـرض لـها الـبـلد
سـواء أكـانت طـبـيـعـية او مـفـتـعـلة
وكــيــفــيــة ايـجــاد احلــلــول لــهـا او
وضع اخلـطـط الـبــديـلــة لـلــحـد من
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اجرت الـلجـان التنـفيـذية في دائرة
الــتــقـاعــد والــضـمــان االجــتــمـاعي
لــلــعــمـال الــتــابـعــة لــوزارة الــعـمل
والــشـؤون االجــتـمــاعـيـة 80 زيـارة
ـديـنـة خالل مـيـدانـية لـلـمـشـاريع ا
حـزيران لـغرض مـتـابعـتهـا وحثـها
على تأدية التزاماتها جتاه الدائرة
تـطـبـيـقـا لـقـانون حتـصـيـل الـديون
احلــكـومــيـة رقم 56 لـســنـة 1977.
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
مدير عام الدائرة علي جعفر احللو
قـــولـه ان (الـــلــــجـــان جتــــري هـــذه
الــزيـارات لـلـمــشـاريع الـتي لم تـؤدِ
التـزامـاتـهـا جتـاه عـمـالـهـا وتـسدد
االشـتـراكـات عـنـهم اذ يـتم اصـدار
ـطالـبـة اوال ثم االنذار ومن كـتاب ا
بـعدهـا يوجه امـر احلـجز بـحقـها).
واضــاف ان (قـسم صــرف الـرواتب
الـتـقــاعـديـة في الــدائـرة مـنح (37)
عـامالت جديدة لعـمال بلغوا قيدا 
ن تمت السن القـانونيـة للتـقاعد 
احـــــالـــــتــــــهـــــا من قــــــسم شـــــؤون
ـــضــمـــونـــ الكــمـــال االجــراءات ا
القـانونيـة فضال عن تنـظيم وطبع
(56)هـــويــة تـــقـــاعــديـــة لـــلــعـــمــال

.( ضمون ا
والــتـــقى وزيــر الــعـــمل والــشــؤون
االجتماعية بـاسم عبد الزمان عددا
من مـتـظـاهـري شــركـة الـصـنـاعـات
ـتــقـاعـدين اخلـفــيـفـة من الــعـمـال ا
ــطـالـبـهم ومــنـاشـداتـهم واسـتـمع 
بـحـضـور مديـر عـام دائـرة التـقـاعد
والـضـمـان االجـتمـاعي عـلي جـعـفر
احلـلو االحـد. وقال عـبد الـزمان ان
(الــوزارة تـســعى لـالرتــقـاء بــواقع
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اكــد الـنــائب عـن مـحــافــظــة ديـالى
مضـر الكروي  ان % 5 من سكان
مـــحــــافـــظــــة ديـــالى يــــســـكــــنـــون
الــعــشــوائـــيــات  فــيـــمــا دعــا الى
ضرورة تـبني خطـة اسكان وطـنية
شـامـلـة في كـل احملـافـظـات ومـنـها

ديالى .
وقــــال الــــكــــروي لـ (الــــزمــــان) إن
(اغلب مدن ديالى تضم عشوائيات
سـكـنـية كـبـيـرة ابـرزهـا في مـحـيط
بــعـــقـــوبــة وهي تـــمـــثل ضــحـــايــا
لــســلـســلـة انــتــكـاســات مـرت بــهـا
احملــافـــظــة بـــعــد 2003 وخـــاصــة

االضطرابات االمنية) .
واضـــاف الــــكـــروي ان ( % 5 من
سكان ديالى يسكنون العشوائيات
مـا يـدلل عــلى حـجـمـهــا الـكـبـيـر) 
مـؤكـدا ان  (جـزءا لـيس بـقـلـيل من
تــلـك الــعــشــوائــيــات ال تــتــوفــر به
خـدمــات اســاســيـة بــاإلضــافـة الى
ــثل احـــدى مــصــادر الــقــلق انــه 
االمـــــني) . واشـــــار الــــكـــــروي الى
(ضرورة تبني خطـة اسكان وطنية
شـامــلـة في كل احملـافـظـات ومـنـهـا
عاجلة ظـاهرة العشوائيات ديالى 
الـــتـي التـــزال تـــزحف فـي مـــحـــيط
ــدن بـســبب ازمـة الــسـكن وداخل ا
وعـــدم وجـــود مــــشـــاريع كــــبـــيـــرة
لـــلــحــكــومـــة او الــقــطــاع اخلــاص
لــتــغــطـــيــة حــاجـــــة الـــطــلب عــلى

الوحــــدات االسكانية ) .
وأعـلن قــائـد شــرطـة ديـالـى الـلـواء

اعـادة فـتح طـرق فـيـصل الـعـبـادي 
مغـلقـة منذ  9 سنـوات في بعـقوبة

لدواع امنية .
وقال الـعبـادي لـ (الزمان ) إنه (
االيـعـاز بـفـتح  5 طـرق مــغـلـقـة في
ــــصـــطـــفى والــــتـــحـــريـــر حـــيي  ا
بـبـعـقـوبـة امــام حـركـة الـسـيـارات
بـعـد اغالقـهـا لدواع امـنـيـة مـنذ  9
أن ســـنـــوات).وأضـــاف الـــعـــبــادي
(خطـة فتح الطـرق مسـتمرة في كل
مـــنــاطـق ديــالى وجتـــري من خالل
جلنة مختصة لوضع االسبقيات).
واعـلن مـديـر الـبـيـئـة في مـحـافـظـة
ديالى عبد الـله هادي الشمري  ان
 احلـــرائق والــســـحب الـــدخــانـــيــة
الزالت تــنــبــعث من مــوقـع الــطــمـر
ــديــريــة بــلــديـة الــصــحي الــتــابع 

بعقوبة .  
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وقــال الــشـمــري لــ (الــزمـان ) امس
انه (زار مـــوقع الـــطـــمـــر الــصـــحي
التـابع لبـلديـة بعـقوبـة التقى خالل
ـسـؤولـ عن ـراقـبـ ا الـزيـارة بـا
الــــعـــمـل  اضـــافــــة الى االتــــصـــال
ـعــنـيـة االخـرى  ــدراء الـدوائـر ا
مــديـر بـلـديـة نـاحـيـة بـهـرز  ومـديـر
بـلـديـة نـاحـيـة كـنـعـان  اضافـة الى
ــدني في احملـافـظـة مــديـر الـدفـاع ا
والــــذي تــــوجه مع فــــريـق الـــعــــمل
إلخماد احلرائق في موقع الطـــــمر
الـصـحي  .  واضـاف الـشـمري  ان
(اإلدارة غـيـر الـصـحـيـحة فـي موقع
الــطـمــر الـصــحي هي احــد اسـبـاب

وقع مـن حيث كـثـرة احلرائق فـي ا
تـكدس الـنفـايات مـنذ سـن طـويله
وعـدم اتـبـاع االلـيـة الـصـحـيحـة في
وقع طمر النفايات  وعدم احاطة ا
بـــســـيـــاج من الـ BRC او الـــســـدة
الترابية وبارتفاع ال يقل عن مترين
 اضـــــافـــــة الـى  قـــــلـــــة االلـــــيـــــات
ــوقع وعـدم الــتـخــصــيــصــيــة في ا
وقع وجود اي قوة امنيـة حلماية ا
مديرية ) .  ودعا مديـر بيئة ديـالى 
بـــلــديـــة بـــعــقـــوبـــة  الى (ضــرورة
الـتعـامل مع الـنفـايـات البـلـدية  في
مـوقع الـطـمـر الـصـحي  عن طـريق
نــصب مــعــمل تــدويــر نــفـايــات في
ــوقـع او نــصب مـــحــطــة تـــولــيــد ا
كهربـاء باستخـدام النفـايات كوقود
 مـن اجــل االجتــــــــــــــاه الـى اإلدارة
الـبـيـئيـة الـسـليـمـة في الـتـعامل مع
الـنـفـايـات البـلـديـة  واحلـفـاظ على
الـبــيـئـة وحــمـايـتــهـا من الــتـلــــوث
وتقليل  اخملاطر الصـحية والبيئية
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الـى ذلك حـذرت مــفــوضـيــة حــقـوق
االنـــســــان في ديــــالى  مـن وجـــود
مـكـبـات الـنـفـايـات بـشـكل عـشـوائي
وغير مـرخصة في احملافـظة داعية
الـى وضع حــــد النــــتــــشــــارهــــا في
االقــضــيـة والــنــواحي. وقـال مــديـر
مــكــتب حــقـوق االنــســان في ديـالى
صالح مـهـدي صـالح  لــ ( الـزمان )
انه  (ومـن خالل مــــتـــابــــعــــة فـــرق
ـكبـات الـنـفـايات واالطالع الـرصـد 

تردي والذي على واقعـها البيـئي ا
يـنـذر بـكـوارث بـيـئـيـة تـداهم حـيـاة
واطن بسـبب ما تخلفه من اثار ا
سلـبيـة على اجلـو العـام والتـربة) 
ؤشـرات التي  مشـيـرا الى  ان (ا
رصــــدهــــا من خـالل زيــــارات فـــرق
لف الصحـة والبيئة   فقد الرصد 
اشرت عـدة اسـباب لـتنـامي العـديد
مـن االمـــــراض مـــــنـــــهـــــا حتـــــسس
اجملــاري الـــتــنــفـــســيــة واالمــراض
الــســرطـــانــيــة بــســبب الــتــلــوثــات
الـنـاجـمــة عن مـكـبـات الــنـفـايـات) .
ـكــبـات واضــاف صـالح ان (هــذه ا
تــتـســبب بــشــكل كـبــيــر في ظــهـور
ـــرضـــيـــة كـــون ان هــذه احلـــاالت ا

النفايات تتـحلل وتتفاعل مع توافر
ناسبة فتؤدي قسم منها الظروف ا
الى ظـهـور انـبـعـاثـات غـازيـة سامه
يثان الـذي يؤثر على فتشكل غـاز ا
واد جسم االنـسان وايضـاً وجود ا
الصلبة التي تشـكل تفاعلها اخطار
اشـعــاعـيه عـلـى الـتـربــة لـلــمـنـاطق
الــقــريــبــة من االحــيــاء الــســكــنــيــة
بـاإلضـافـة ان الـكثـيـر من الـنـفـايات
تـتـسـبب بـانـبــعـاثـات سـائـله تـوثـر
ـيـاه اجلـوفـيـة بــشـكل كـبـيـر عــلى ا
والـتـربـة فـتـكـون عـامل اسـاسي في
ظـهــور االمــراض الـســرطــانــيـة في
ــنـاطـق الـقـــــــــريــبــة من مــكــبـات ا
النفايات  وعوامل اخرى كلها تؤثر
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ـصـرية الـعالم كـل يوم بـاجنازات نـوعيـة عـلى الرغم من قـلة تفـاجىء القـيادة ا
اذا تـفاخر قياداتنا شعبها كافحة االرهاب.. والسؤال  وارد  واالنـشغال  ا

والعالم بعد كل هذه السن والتضحيات....?
اجنـزت الـنسـخـة الـثانـيـة من قـنـاة السـويس في زمن قـيـاسي شـيدت مـحـطات
انـية اقـامة ماليـ الوحدات النتـاج الكهـرباء بـالتـعاون مع شـركة سـيمـنس اال
الـسـكنـيـة اجنـاز شـبـكات مـن الطـرق واجلـسـور انـظـمـة تعـلـيم مـتـطـورة حـركة
ـصريـ  فـي اخلـارج   عـمـلـيات اسـتـثـمـار حـقـيـقـيـة وجـذب لـعـقـول وامـوال ا
اصالح لـلـبنـيـة الـتحـتـيـة واجملتـمـعـية  تـوظـيف طـاقـات الشـبـاب وخـفض نسب
الـبطـالـة  تطـوير الـسـياحـة  والـثقـافة  جـمـعيـات خـيريـة جتري االف الـعـملـيات
اجلراحـية مجانـا  المراض السرطان والـقلب في مسـتشفيات  حـديثة ال ترقى
اليـها مدينـة الطب والعـراقي  يلتـمس العالج في دول اجلوار والـهند او يـنتظر
وت في مستشفيات خاوية وخربة وليس اخيرا قرب االنتهاء من تشييد اكبر ا
مـتـحف  لالثـار في الـشـرق االوسط في اجلـيزة بـالـتـعـاون مع الـيابـان وبـكـلـفة
ـال الـعام ملـيـار دوالر..... تـرى اين نـحن من ذلك مـا اجنـازاتنـا سـوى نـهب ا
واصدار قـوان تـكرس امـتيـازات النـواب  وجتويع  لـلشـعب  وتخـريب لهـويته
ـعدالت البطـالة واالنتحـار واالنحرافات االجـتماعيـة وانتشار وثقافـته وارتفاع 
خـتلف التخـصصات وتهمـيش للعقول افيات  نظمـة وا ـة ا اخملدرات واجلر
ـزورين لقـمـة السـلطـة والهـرم االجـتمـاعي وانهـيـار للـطبـقة وصـعود لـلجـهـلة وا
ــديـنــة الـعــراقـيـة ـواطن وانــتـهــاء مالمح ا الــوسـطى  ضــيـاع هــويـة الــوطن وا
وطـبيـعتـها الـسكـنيـة بعـد زحف االستـثمـار التـجاري الـترفـيهي..مـعانـاة رهيـبة
وطن بـعـيش االرهـاب الـفكـري والـفـساد فـي كل مجـال وغـيـاب مـطلق لـلـقـانون
اء والـكهرباء والـتعليم اجلـيد واخلدمة الـصحية والبسط مـستلزمـات  احلياة ا
ـواطن والـبـلـديــة وضـبق الــشـوارع وماليـ الــسـيـارات وتــلـوث الـبـيــئـة ..... ا
ـنصب ـتحـزب مـدلل في كل مـكان يـنتـقي ا الشـريف مـذلول مـهان واجملـرم وا
ـنـفـلـته ـافـيـات والـعـشـائـر ا والـسـفـارة ونـوع االسـتـثـمـار واالخـر  مـهـدد من ا
والعـاهرات والقوادات بامكانهم انزال اقصى الـعقوبات التي تعجز ان تقررها
مـحـاكم اجلـنـايـات.. ومـنـابـر لالسف تـسـمى اعالمـيـة تـزيف احلـقـائـق وتـعـجز
صـالح مشـتركة وال ـهنيـة عن ردعهـا فا احملاكم واالجـهزة االمنـية واجلـهات ا
واطن فـاحلدود مـستـباحـة والسـيادة في  خـبر مصـلحـة للـدفاع عن الـوطن وا
كـان فـمـصلـحـة اجلار قـبل الـدار وهـيمـنـة الـدول الكـبـرى امـر اصبح من واقع
ليـشياوي لك في هـذا الزمـان وا ـان يعيش مـثل  ا ـهم ان عضو الـبر احلال ا
هدي  مثل مثل الـسوبرمـان ال حتدده قيود واليـعترف بـقانون مـوجود  وعبـد ا
الكي فـاما انه ال يدري مـثلما يـردد عالوي فتلك مصـيبة  وان كان العـبادي وا
صـيبـة اعظم النـنا شـعب خـرج عن  مسـار التـاريخ الـطبـيعي لـلبـشر يـدري فـا
واصبـحنا مثل البعران نـحمل على ظهورنا الذهب ونـاكل العاقول بل  البعران
اكثر سـعادة مـنا ومن اليصـدق ليتـابع القـنوات اخللـيجـية اخملصـصة للـبعران
بل انصح  بـعدم مشاهدتهـا كي ال نصاب بالكـابة وجلد الذات  وبالـتاكيد اننا
ـوت من القـهـر ونشـطب  صـفـتنـا االنـسانـيـة وننـتـمني سـنحـسـد الـبعـران او 

لقطعان البعران..
حـتى نــسـتـعـيــد عـراقـنـا اخملـتــطف من االيـادي الـقـذرة او
نتـفض اسـوة بالشـعوب احلية وت بـكرامة الـثوار وا
لــنـفــعـلــهـا مـرة واحــدة في تـاريــخـنــا ونـنــتـصـر لــلـوطن
ولـلـمـواطن.وال نـنتـظـر مـعجـــــزة االولـيـاء وامـنيـات لـيـلة

القدر.

يُعدّ األمن الغذائي من أهم االمور االستراتيجية التي تؤثر على أمن واستقرار
لف كل االهتمام البلـد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتولي احلكومات لهذا ا
ويعـاني العراق مـنذ سنـوات طويلة واطنيـها والعنـاية حملاولـة حتقيـقه وتوفيـره 
صـعــوبـات كــثـيــرة في الــوصـول الى احلــد األدنى من حتــقـيق األمن الــغـذائي
بـسـبب عوامل كـثـيـرة ومخـتـلـفة مـنـهـا سوء األداء احلـكـومي وانـتـشار الـفـساد
ـياه في وعـدم تـوفيـر الـرعـاية الـكـامـلة لـلـفالح الـعراقي وانـخـفـاض منـاسـيب ا
ـاضيـة وغيـرها من أسـباب نهـري دجلـة والفـرات وقلـة األمطـار في السـنوات ا
لف احلـيوي وخـاصة عديـدة ساعـدت على وجـود خلـل كبـير في حتـقيق هـذا ا
فيمـا يخص محصولي احلنـطة والشعير الـتي تعدّ أهم مكونات الـسلة الغذائية
ـا أنعـم الله عـلـيـهم من وفرة لـلـعراق. هـذا الـعـام استـبـشـر العـراقـيون خـيـراً 
ـياه بشكل لم يـحدث منذ سـنوات طويلة كبـيرة في األمطار وارتفـاع مناسيب ا
ـزارعـون هـذه الـنــعـمـة وزرعـوا كل األراضي الـشـاسـعـة في جـمـيع فـاسـتـغل ا
ـحـصولي احلـنـطـة والـشعـيـر والـتي تعـتـمـد زراعـتهـا كـمـا هو انـحاء الـعـراق 
مــعـروف بــشـكل أســاسي عـلـى مـيــاه األمـطــار فـاخـضــرت احلـقــول وامـتــلـئت
الـسـنـابل بـاخليـر ونـضـجت وكـبـرت مـعـهـا فـرحـة الـفالحـ وعـوائـلهـم وأملـهم
ـوسم خـيـر وبـركــة يـعـوضـهم مـواسم اجلـفـاف الــتي طـالت لـسـنـوات عـديـدة
وبدأت حـمالت احلصاد في جميع احملافـظات العراقية ولـكن الفرحة لم تكتمل
حيث امـتدت أيادٍ خفيـة التريد اخلير للـعراق ولشعبه فـعملت على احراق آالف
الـدوا من مـزارع وحـقـول احلنـطـة والـشـعـيـر وفي مـحافـظـات عـديـدة ابـتدأت
حـافظة صالح الدين بكل أقضيتها ونواحـيها ثم امتدت الى محافظة كركوك
واألنبار والـكوت وأخيراً الى محـافظة نينـوى في عمليات تـخريبية مـنظمة حيث
ـر يـوم دون ان تطـالـعـنا يـتم اشـعـال عـشرات احلـرائق بـوقت واحـد حـيث لم 
وسـائـل االعالم ووكـاالت االنــبـاء بــحـزمــة من االخـبــار عن حـرائق جــديـدة في
ــدني في الـســيـطــرة عـلى وجــهـود " مــتـمــيـزة " من الــدفـاع ا مــنـاطق جــديـدة 
بعـد ان التـهمت الـنيـران عشرات احلرائق ومـنع انتـشارهـا الى منـاطق اوسع 

صادر احلكومية .   حسب ا االالف من الدوا الزراعية 
ونتيـجة ضعف االمكـانيات احلكومـية في مجال اطـفاء احلرائق ولسعـة رقعتها
هيئة فقـد التهمت مسـاحات شاسعة من هـذه احلقول واألكداس احملصـودة وا
ولم يكتـف الفاعـلون بـذلك بل وصلـت جرأتهم للـتسـليم الى اخملـازن احلكـوميـة
الى اشـعـال احلـرائق في مـحالت ومـخـازن اجلـمـلة اخملـصـصـة لـبـيع الـطـح
واحلبـوب مثل ماحدث في علوة جميلة في الـعاصمة بغداد والتي التهمت آالف
ويقـابل ذلك اجراءات حكـومية مـتواضعة األطنـان من الطحـ في هذه اخملازن
الحتـوائها ما أدى الى خـسارات كبيـرة للفالح والـتجار وتهـديد فعلي لألمن

الغذائي العراقي. 
شـكـلـة والتـصـريـحات احملـزن في األمـر ان التـحـقـيقـات احلـكـومـية والـلـجـان ا
نكوب واطن العـراقي وال الفالح العراق ا تضاربـة لم تشف غليل ا الرسـمية ا
حيث أعلن السيد رئيس مـجلس الوزراء بأنها مجرد حرائق شـكلة  ولم حتل ا
شكلة اعتـيادية حتدث كل عام أما وزارة الداخلية فحاولت التخفيف من حدة ا
وان هذه احلـرائق حتدث كل عـام وقامت بـاستـعراض أرقـام احلقـول احملروقة
نـقذة ونسبة احملروق لالنتاج الكلي اليصال رسالة بأن األمر بسيط واليؤثر وا
فيما أصدرت وزارة التجارة بياناً طالبت على السلة الغذائية للمواطن العراقي
ـشتـركة بـالتـحرك لـتعقب  ”اجلـماعات فيه وزارة الـداخلـية وقيـادة العـملـيات ا
تلكات الفالح وتأم احلقول ”مـعربة عن رفضها اإلرهابـية وحماية أمن و
لــتــعــرضـهم إلى ابــتــزاز الـعــصـابــات اإلرهـابــيـة ”واتـهــمت جلـنــة االقـتــصـاد
بـالتـآمر من أجل منع جـهات داخـلية وخـارجيـة لم تسمـها واالستثـمار الـنيابـية
عن طريق افتـعال احلرائق في وصول الـعراق إلى االكتـفاء الـذاتي من احلنطـة

حقولها.
 ما أريـد قوله بأن القضية خطيرة جـداً وتمس البلد وأمنه الغذائي وهي ليست
حـوادث بـسـيـطة واعـتـيـاديـة كـمـا يحـاول الـبـعض أن يـصـورهـا بل هي مـؤامرة
كبيـرة ومدروسة بـعنايـة لتدمـير البـلد واقتـصاده وتقف خـلفهـا جهات خـارجية
نعه من وداخليـة لتـنفيـذ أجندة خـبيـثة البقـاء العـراق ضــــــــعيـفاً اقتـصاديـاً و
حتـقـيق عـمـلـية االكـتـفـاء الـذاتي بـكل الـوسـائل ألن هـذا سـيـضـرب مـصـاحلهم

االقتصادية. 
لـذا يــجب أن تـكـون اجـراءات الــسـلـطـتــ الـتـشــريـعـيـة والــتـنـفـيــذيـة عـلى قـدر
سؤولـية وبـشكل مـوازي للـخطـر ويجب أن تـكون هـناك جلـان حتقـيقـية عـالية ا
سـتـوى تكـشف احلـقائق لـلـرأي العـام وتـكـشف عن اجلهـات الـتي تقف وراء ا
هـذه األعـمـال االرهـابـيـة والـكفّ عن اجملـامالت واحملـابـاة لـهـذا الـطرف أو ذاك
ودعوتي لـكل سـياسي عـراقي يـدعي الوطـنـية بـأن يـكون له مـوقف تـاريخي في
هذا الـعدوان الـصارخ عـلى العـراق وشعـبه وأمنه الـغذائي ويـقول كلـمته احلق
ويسـجل موقفه الـوطني بالدفـاع عن العراق ومـصاحله ضد هـذه اجلهات التي

وعـلى احلــكـومــة أن تـعـمل تـريـد تــدمـيــر الـبـلــد واضـعــافه
بــاتــخــاذ االجــراءات احلـقــيــقــيــة والـرادعــة اليــقــاف هـذا
العـدوان الكـبـير واالسـراع بحـمايـة اقـتصـادنا الـعراقي
والعمل على تشكيل جلان نزيهة لتعويض الفالح عن
اخلسـائر الكبيرة والفادحة التي حلقتهم وانقاذ العراق

ؤامرة العدوانية. من هذه ا

ســلـبـاً عـلى اجلــو الـعـام) .  واشـار
صالح   الى ان  (مـفوضـية حـقوق
االنسـان في ديالى تعـرب عن قلـقها
من وجـود مـكـبـات النـفـايـات بـشكل
عشوائي وغـير مرخص).فـيما دعت
الى  (وضع حــــد النـــتـــشـــارهـــا في
االقـضــيـة والــنـواحي كــمـا تــطـالب
احلــكــومــة احملـــلــيــة الى اخــذ دور
فعـال ومـحاسـبة كل من يـساهم في
ــربــكــة انــتــشـــار هــذه الــظــاهــرة ا
لــلــبـيـــــــــئــة الــصـحــيــة لــلــمـواطن
ـعــنـيـة وتـوفــيـر الـدعم لــلـجــهـات ا
إلنـشـاء مـكـبـات رسـمـيـة ومـرخـصة
نـاطق السـكنيـة إلبعاد بعـيده عن ا

واطن ) . خطرها عن ا

تـــكـــرار تـــلك الـــكـــوارث.وســجـــلت
الوزارة 14 اصابـة عـمل في مواقع
مختـلفة تابـعة للقـطاع العام خالل
ايـار عـام Æ2019 ونـقل الــبـيـان عن
ركـز الـوطـني للـصـحة مدير عـام ا
ـهنـيـة  ناضـر الشـمري والـسالمة ا
الـقـول ان (قسم الـصـحـة والـسالمة
ـهنـيـة في محـافـظة ذي قـار سجل ا
 اصــابــة عــمل في دائــرة صــحـة11
احملــافـــظــة مــســتـــشــفى احلــســ
الــتــعـــلــيــمي فــضـال عن تــســجــيل
اصـابـت في الـشـركـة العـامـة لـنقل
الــطــاقــة الــكــهـربــائــيــة في ديــالى.
ـهـنـيـة واضـاف ان قـسم الـسالمـة ا

في بـغـداد سـجل اصـابـة اخـرى في
ــركـــز الـــوطـــني لـــلــمـــخـــتـــبــرات ا
االنــــشــــائــــيــــة في وزارة االعــــمـــار
واالســـكـــان. واوضح الــشـــمــري ان
ادارة ومــراقـــبــة شـــؤون الــصـــحــة
ـــهـــنـــيـــة تــعـــدان من والـــسالمـــة ا
ــركـز ــهـمــة فـي عـمـل ا اجلـوانـب ا
والــدوائــر الــتــابـــعــة له في بــغــداد
وجب قـانون الـعمل واحملافـظـات 
ـــادة 114 رقم 37 لــــســـنـــة  2015ا
الــتي تــنص عــلى رصـد وتــســجـيل
اصابات العـمل في القطاع اخلاص
بـالــتـعــاون مع اجلـهــات الـصــحـيـة

اخملولة في وزارة الصحة).     
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نـاشـدت الـطـالـبـة مـيـثـاق جواد من
ـحـافـظة سـكـنـة  قـضاء الـشـامـية 
الـديـوانــيـة وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي
والـبـحـث الـعـلــمي قـصي الــسـهـيل
بــأســتــثــنــاءهـــا من شــرط الــعــمــر
وقبولها ضمن الـدراسة الصباحية
كـونـهـا مـعـاقـة وال مـعـيل لـهـا بـعـد

w UF « rOKF² « d¹“Ë býUMð W ÒuH²  W³ UÞ

WOŠU³B «  UF U'« w  UN u³

WÝ«—b UÐ wŠU$ V³Ý W UŽù«Ë Íb «Ë …U Ë bFÐ qOF  ô ∫œ«uł ‚U¦O

واضافت (أصبت منذ االلكترونيـة)
ـرض شـلل األطـفـال في طـفـولـتي 
سـن الـسـابـعـة عـنـدمـا وجـد والـدي
ســبـــيالً لـــعالجي وبـــدأت بــأجــراء
الـعـمـلـيات اجلـراحـيـة بعـد سـنـت
تــوفـي والــدي ولـم أجــد بـــعــده من
يعينني علـى اكمال العالج فنشئت
واكدت معـاقة واسـتعـ بعـكازتي)
(لقد حـرمت من الدراسة االبـتدائية
نعي من قبل إخواني اخلروج من
درسـة حتى ـنزل والـذهاب إلـى ا ا
ال يــحـرجــون من وضـعي الــصـحي
وألني فطـرياً احب الدراسـة دفعني
حـــافــــز االصـــرار عـــلى اقـــرأ كـــتب
اخــوتـي الــصـــغــار واواضـب عــلى
مـتـابـعة الـدروس الـيـومـية  الى ان
تمـكنت من الـقراءة والـكتـابة بـعمر

مبكر).
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مضيــفــة (لـكـن  صــعـوبــة الــوضع
عيل بعد وفاة ادي وعدم وجود ا ا
والـدي وألني أحب الـعـيش بـكـرامة
أقدمت عـلى تعـلم اخليـاطة وكـفالة
ـسـاهــمـة في اخـواتي الــصـغــار وا
األنــفـاق عـلى مـصــاريف دراسـتـهن
حــــتى تــــخـــرجــــهن).واشــــارت الى
(االســـتــــمــــرار بـــطــــرح مــــوضـــوع
دراسـتي لــكن اخـوتي رفـضـوا مـرة
اخــرى  وفي عــمــر27 أقــدمت عــلى
الـتـسـجـيل فـي الـدراسـة اخلـارجـية
لـلـحــصـول عــلى شـهــادة الـسـادس

ـدارس بــالــدراسـة االعــداديــة في ا
ونــاشـدت الــســهـيل الــصـبــاحــيـة)
(بـقـراءة هـذا الـشــطـر من حـيـاتـهـا
لــعــلـه يــكــون شـــافــعــاً لـــديــكم في
وافـقة عـلى استثـنائي والـسماح ا
لي بــــالــــقـــبــــول فـي اجلـــامــــعـــات
الــصـبــاحـيــة كـون مــوالـيــدي غـيـر
مشـمولـة بالـتقـد على االسـتمارة

االبـتدائي وبـعدهـا أكـملت الـدراسة
ــتـوســطــة في مـدرســة الــشـامــيـة ا
ـسـائـيــة وتـخـرجت مــنـهـا األولى ا
عدل  91.75وفي الصف الرابع و
واجـــهـت صـــعـــوبـــة لـــعـــدم وجــود
اعـــداديــة مـــســائـــيــة في الـــقــضــاء
ـادي وبـسـبـب الـوضع الـصـحي وا
لم أتـمكن من مـواصـلة الـدراسة في
مـــركــز احملـــافـــظـــة). واردفت (وفي
الـعـام الــتـالي ســجـلت في ثــانـويـة
ـسائـية وتقـدمت بطلب الديـوانية ا
وافقة  من الستثـنائي حيث تـمت ا
قـبـل وزارة الـتــربــيـة وتــمــكـنت من
مــواصــلــة دراســـتي االعــداديــة في
ــدارس الـصـبـاحـيـة في الـشـامـيـة ا
وحــصـــلت عــلـى مــعــدل97.57. في
الـــــــــــســـــــــــادس الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـي
واوضــــحت جـــواد ان االحـــيــــائي)
(اخـتـها الـصـغـيرة هـي معـلـمة االن
وألني تــكـفــلت بـدراســتـهــا سـابــقـاً
تـكــفـلت بــدراسـتـي بـعــد ذلك النـني
احــصل عــلى 50 الف شـــهــريــاً من
شــبـــكــة احلـــمــايــة االجـــتــمـــاعــيــة
ــبــلغ ال يــكــفي والســيــمــا ان هـذا ا
ــدرسـة ألني حــتى الجــرة سـيــارة ا
اعـيـش في مــنـطــقــة زراعــيـة والني
أطـمـح لـلــعــيش بـكـــــــــرامــة ولـدي
اصـرار لـلـحـصـول عـلى الـشـهـادات

العليا).
ولـفــتت الى (اقـدامــهـا عــلى كــتـابـة
ـنـاشـدة لـقـبـولـهـا بـالـدراسة هـذه ا

الـصـبـاحـيـة في كـلـيـة الـطب الـعام
ــا كــانت النه حــلــمــهــا الــذي لــطــا
تـخــجل الــبــوح به خــوفــاً من عـدم
التوفق في الوصول إلـيه لصعوبة
ادي واالجتماعي ولكني وضعها ا
تفوقت وجتاوزت الـظروف وقهرت
لــذا ارجـــو مـــد لي يــد ـــصــاعـب  ا
ــواصــلــة طــريق الــعــلم الــرحــمــة 
والـسـعي للـحـصـول على الـشـهادة
ــا يــوفــر لي حــيــاة اجلــامــعــيــة 
ـة بــعـيــدة عن نـظـرة الـعـطف كــر
والـعـجـز وتـقــلـيل الـشـأن وهـو مـا

اراه من اجملتمع). 

وفــاة والـدهـا . وقــالت جـواد خالل
ـنـاشـدة (تـخـرجت هـذا الـعـام من ا
الـسـادس الـعـلـمي االحـيائـي ضمن
عدل سـائيـة  ثانـوية الـديوانـية ا
وسـبق 1979ومن مــوالــيــد 97.57
أن أقــدمت عــلى طــلب اســتــثـنــائي
ــوافــقــة من قــبل وحــصــلت عــلى ا
وزارة الــتـربــيــة الـتـي سـمــحت لي
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