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ـــدن الـــتي حـــصــد عـــالــيـــاً بـــ ا
ابــــنــــاؤهـــــا مــــراتب عــــالــــيــــة في

الدراسة).
واشــار الــعـبــيــدي الى ان (الــنــيـة
كــانت تــتـجه الســتــقـبــال الــطـلــبـة
ــدن الـــثالثـــة االوائل من بـــقــيـــة ا
الـعراقـيـة الكمـال أهـداف االحتـفال
وحتـقـيق غــايـته الـوطــنـيـة اال انه
تـعــذر احلـصــول عــلى اسـمــائـهم
بــرغـم جـــهــود بـــذلت مـن قــبـــلـــنــا
ـســاعـدة اطـراف اخـرى حـالت و

دون بلوغ هذه الغاية). 
ÍuMÝ bOKIð

وقـال (نأمل ان يـكـون هذا الـتـقلـيد
سنـوياً لكي حتـتضن هيت مـدينة
الــبــســاتــ والــنــواعــيــر والــعــلم
والـقــامــات الــوطــنــيــة الــعــراقــيـة
الباسقـة الطلبـة وتقدم لهم بعض
طلوب بعد الوفاء واالستحقاق ا
ثابـرة والسهر وقلق سنوات من ا

االمتحانات).
وشهد االحتفال ايضاً القاء كلمات
تفوق وقصائد اشادت بالطلبة ا
وجــهـود عـوائـلـهم وحـثـتـهم عـلى
مـزيـد من الـتـقـدم والـنـجـاحات في
ــقـبـلــة حـيث يـنــتـظـرهم االعـوام ا
مــســتـقــبل جــامـعـي مـفــتــوح عـلى
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دعت  وزارة الــــــــعـــــــمـل والـــــــشـــــــؤون
االجــتــمــاعــيــة الــوزارات ومــؤســســات
ادة القطاع العام الى االلتزام بتفعيل ا
تـضمن  5من االمر الـديواني رقم  46ا
الــزام الـشــركـات ومــؤسـســات الـقــطـاع
ـراجعـة وزارة العمل العـام واخلاص 
ــئــة  مـن الــعـــمــالــة وتـــشـــغــيل 50 بـــا
ـسـجـلـة في قـاعـدة بـيـانات الـوطـنـيـة ا

الباحث عن العمل لديها. 
ـتــحــدث الــرسـمـي بـاسم وزارة وقــال ا
الــعـمل والــشـؤون االجــتـمــاعـيــة عـمـار
منـعم في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(قــــسم االجــــانب فـي دائـــرة الــــتـــدريب
والتشغيل لـديه احصائية بوجود 989
شــركـة اجـنــبـيــة تـعــمل ضـمن الــقـطـاع
الــعـام مــشـيــراً الى ان عـدد الــعـامــلـ
ـســجـلــ لـدى الـوزارة اقل فـيــهـا من ا
ـطـلوبـة لـتـغـطـية بـكـثيـر من الـنـسـبـة ا
اعـــداد الـــعــامـــلـــ في مـــشـــاريع تـــلك

الشركات).
WOMÞË W ULŽ

واشـار الـى ان (الـقـرار رقم  80 لـســنـة
 2013 الــــصـــادر عن االمــــانـــة الـــعـــام
جملـــلـس الـــوزراء اعـــاق عـــمل الـــوزارة
بـخصـوص تـشـغـيل الـعمـالـة الـوطـنـية
ــديــر االقــامــة او رئــيس كــونه اعــطـى 
الـبـعـثـة او من يـخـوله صالحـيـات مـنح
ــســتــثــمــرين ورجــال ســمـــات دخــول ا
االعــمــال واخلــبــراء والـعــمــال من دون
ـا دعـا الـوزارة ـرور بـوزارة الـعـمل  ا
ـــــادة ( (5مـن االمــــر الى تـــــفــــــعـــــيل ا
الـديواني رقم  46الـتي تـلزم الـشـركات
ـراجـعـة ومـؤسـســات الـقـطـاع الــعـام 
ــوافــقــة عــلى الــوزارة الســـتــحــصــال ا
دخـول الـعـمـالـة االجــنـبـيـة مع االلـتـزام
ـئـة من الـبـاحـثـ عن بـتـشـغـيل  50بـا
ـــســـجــــلـــ ضـــمـن قـــاعـــدة الـــعـــمـل ا
بـــيـــانـــاتـــهـــا). واضـــاف ان (الـــلـــجــان
الـتـفـتـيـشـيــة في قـسم االجـانب تـتـولى
اجراء زيارات الى مـواقع العمل لـلتاكد
من نـسـبة الـعمـالة الـوطـنيـة وشمـولهم
بـامتـيـازات قـانـون الـتـقـاعـد والـضـمان
االجـتــمـاعي لـلــعـمـال الفـتــا الى الـتـزام

احلـقوق واعـتـماد الـقـوان الـتي تدعم
تـــنــفــيـــذ الــقــرار.واضـــاف انه البــد من
وجــــود ارادة فــــاعــــلــــة وجــــديــــة لـــدى
الـوزارات واجلـهـات الـعامـلـة لـتـطـبـيق
ي من اجل تــوحـيـد الـرؤى الــقـرار اال
واجلـهـود لـلـتـعـامل الفـاعل مـع اخلطط
ـــوضــوعـــة اخلـــاصــة به والـــبـــرامج ا
مشـددا على اهـميـة جتديـد تلك اخلطط
والــبـرامج بــاســتـمــرار واســتـثــمـار كل
ـــوجــودة فـي الــوزارة االمـــكـــانـــيـــات ا

رجوة. لتحقيق االهداف ا
W dF*« lOÝuð

وتـضـمـنـت الـورشة مـحـاضـرات الـقـيت
من قـــبل مـــنــســـقـــة شـــبــكـــة الـــنـــســاء
العـراقيـات امل كبـاشي وعضـو اللـجنة
الـتـنـسـيـقـيـة في الـشـبـكـة هـنـاء حـمـود
عـبـاس اذ  الـتـعـريف بـهـدف الـورشـة
ــعـرفــة بـالــقـرار 1325 وهـو تــوسـيع ا
بـالــبـعـدين الـدولي واحملـلي واخلـروج
ـسـاهـمـة في ـقـتــرحـات من شـانـهــا ا

دعم خطة الوزارة في تنفيذ القرار.

ـرأة. تـبع ذلك الــتـعـريف بــالـتـزامـات ا
تحدة الدول األعضـاء في هيئـة األ ا
ترتبة على تبني هذا القرار من قبل وا
مجلس األمن واستعراض بنود القرار
وكيفية استثماره من قبل نساء العالم
واألدوار اجلديـدة التي أسـندهـا القرار
ـشاركات للـنساء.  وفي اخلـتام اكدت ا
ضـرورة االلــتـزام بــالـقــوانـ الــدولـيـة
تـعـلقـة بـحمـايـة النـسـاء وتضـمـينـها ا
بالـقوان احملـلية وخـاصة بعـد توقيع
الـعـراق وانـضـمامـه لـهـذه االتـفـاقـيات
رأة مـؤكدات عـلى أهـميـة تـعزيـز دور ا
في عـمـلـيـة صنع الـقـرار. يـذكـر ان قرار
ــــرأة مــــجــــلـس االمن رقم   1325عن ا
والــــسالم واالمـن يــــهــــدف الى نــــشــــر
ــســاواة بــ ـــنــظــور الــقــائـم عــلى ا ا
ــرأة في اجلـــنــســـ وزيـــادة اشـــراك ا
حـــــفظ الـــــسـالم وحل الـــــنـــــزاع ودمج
وجـهـات الـنـظـر فـي اتـفـاقـيـات الـسالم
ومـــنع اثـــار الــنــزاع اجملـــتــمـــعي عــلى

رأة. ا
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 كلمة في افتتاح االحتفال

الـقطـاع اخلاص بـتـعلـيمـات الوزارة اال
ـشكـلة تـنحـصر في الـقطـاع العام ان ا
مـؤكـداً ان الـوزارة سـتــفـرض عـقـوبـات
على اخملالف لتنفـيذ قانون وتعليمات
تشـغـيل الـعـمـالة الـوطـنـيـة ولن تـسمح
للعـمالة االجنـبية بالـعمل داخل العراق
دون احلــصــول عـلى اجــازة الــعـمل من

الوزارة).
واوضـح مـــــنــــعـم ان الــــوزارة احـــــالت
الــكــثــيــر مـن الـشــركــات اخملــالــفــة الى
مـحــكــمـة الــعــمل لــلــقـيــام بــاالجـراءات
القانونية بحقهم مبيناً انه  تسجيل
وجود اكـثر من  100الف عامل اجـنبي
في العراق حاصلـ على سمات دخول
مع مــنح اكــثـر مـن ثـمــانــيـة الـف عـامل
مــنـهم اجـازة عـمل الفـتـا الى احـالـتـهم
جـمـيعـاً الى مـحـكمـة الـعمل لـتـجاوزهم

طلوبة للمراجعة). دة القانونية ا ا
وافـتــتح وكـيل وزارة الـعـمل والـشـؤون
االجتـماعـية لـشؤون العـمل عبـد الكر
عـبــد الـله ورشـة تـثــقـيـفــيـة عن حـقـوق
ـعـاهدات االنـسـان واهم االتـفاقـيـات وا
الــدولـــيــة في هـــذا اجملــال وصــوال الى
ــرأة واالمن ي ) 1325ا الـــقــرار اال
ـشـاركـة الـفـريق الـقـطـاعي والـسالم) 
ـتـابـعـة الـذي  تـشـكـيـلـه في الـوزارة 
وتـنـفيـذ الـقـرار تسـتـمر يـومي االربـعاء
واخلــمــيس  ?9/8/2018-8بـــحــضــور
ـرأة عـطـور مـديـر عــام دائـرة حـمـايــة ا
ـوســوي ومـعــاون مـديــر عـام حـســ ا
ـالـيـة اقـبـال فـاضل الـدائـرة االداريـة وا
الـــصـــرايـــفي. واوضح وكـــيـل الــوزارة
خالل الـنـدوة اهمـيـة الفـريق الـذي جاء
قـتضـيات مصـلحـة العمل من تـشكيـله 
خالل اخـتــيـار الـعــنـاصـر الــكـفـوءة في
الـوزارة مؤكـداً اهمـية تـوحيـد اجلهود
والـعــمل بـروح الـفـريق الـواحـد ووضع
الـيـة واضـحـة لــتـنـفـيـذ الـقـرار ?1325
الفــــتــــا الى ضــــرورة تــــوســــيـع دائـــرة
الـــتــــعـــريف به مـن خالل اقـــامـــة ورش
تــدريـــبــيـــة جلــمـــيع مــوظـــفي الــوزارة
ـــرأة وحـــقــوق وخـــاصـــة في مـــجـــال ا
االنــســـان بـــشـــكل عـــام والـــســـعي الى
ـعــنـيــة بـهـذه االســتـجـابــة لـلــقـرارات ا
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ـتـحدة في أكـثـر من مكـان في الـعالم  حتـاول أن تـؤكد من حرب تـشـنهـا الـواليات ا
ة   التي أصبحت حقيقة خاللها  سيطـرتها الكونية  بشـكل فعلي  وقيادتها  العـو
واقـعـة  في كل اجملـاالت  باالجتـاه الـذي تـريده  هي ولـيس األخـر  وإن كـان على
حق   و لـم يـعـد أي بــلـد  قـادرا  بــعـد  الـيــوم عـلى أن يـغــلق حـدوده عــلى نـفـسه 
ويتـجنب اثـار ما يـحصل فـي بلـد أخر وإن كان بـعيـدا عنـه ما دام  التـعامـل يجري

بالدوالر االمريكي ويؤكد هيمنته  التي  جتتاز حدود الدول وسيادتها ....
ـشـاركة  جـيوش حـرب يـعيـشهـا الـعالم  وإن لم تـكن مـعلـنـة ببـيان عـسـكري  أو 
واساطـيل وصواريـخ  تتـبادل الـقصف  وتـخلف  ضـحايـا وخسـائر مـادية وبـشرية

وحتيل االرض الى ركام..
 حــرب  تـشـنــهـا أمـريــكـا بـنــار أخـرى ال تـقل خــطـورة عن  نــار االسـلـحــة (احملـلـلـة
واحملرمة) .. نـار بسالح أخر  مؤثـر  ويشكل سالحـا  فتاكا  يـرتقي في فعله الى
أن يـوصف بـانه  من (أسـلحـة الـدمـار الشـامل) أيـضا  ,كمـا هي االسـلـحة الـنـووية

والكيمياوية والصواريخ العابرة للقارات  ولكن بعنوان إقتصادي ...
 حـرب أمريكـا   التجـارية اليوم  عـلى الص   وهي  تـليهـا في القوة  االقـتصادية
حيث تـمثل الـثانـية  بـعدهـا على مـستـوى العـالم  ومقـدر لهـا أن تصـبح االولى عام
  2030  مثال  من أمثلة ال تعد وال حتصى على هذا التوجه الذي  عززه  دونالد
ـا لعبت خلفـيته االقتصادية تحدة  ور ترامب   بعد  أن أصـبح رئيسا للـواليات ا
ـتـمـيـزة...ولذلك دورهـا في سـيـاسته الـهـجـومـية  الـتي تـكـاد تـكون  عـالمة إدارته ا
حتـاول أمـريـكـا أن  تسـتـخـدم هـذا الـسالح في  فـرض شـروطهـا  واهـدافـهـا  كـما
نع تقـدمها أو تأخـيره في أقل تقدير  فعلت إدارة تـرامب  مع الص  في محـاولة 
ائـة  وغيـرها وذلـك بفـرض رسوم كـمركـية عـلى واردات صيـنيـة  تصل الى  25 بـا
من االجـراءات بهـذه احلجـة  أو تلك كـاحد أسـلحـة هذه احلـرب  بعـد أن أصبحت
الـص قـاب قوسـ أو أدنى من أن تكـون قوة نظـيرة  لـها  في الـتأثـير  وقد  ردت
ـاثـلـة علـيـهـا .. وقس عـلى ذلك سـيـاسـة أمـريـكا الـصـ  كذلك بـاتـخـاذ اجـراءات 
االقـتـصــاديـة جتـاه اوربـا وروســيـا وتـلـويـحــهـا بـاسـتــخـدم الـعـقـوبــات االقـتـصـاديـة
واستخـدام نفوذها وتأثيرها في أي خالف  يـحصل لها مع أي دولة   كما  حصل

مع العراق ويحصل اليوم مع إيران وتركيا .. 
ؤثرة  ـ كـذلك احلرب االقتصادية و مثلمـا لكل حرب  عسكـرية أسلحتهـا اخلاصة ا
لهـا أسـلـحتـهـا اخملتـلـفـة  ومنـهـا الـدوالر موضـوع هـذه االسـطر الـقـلـيلـة الـذي  بدأ
يـة   وجبروته مـنذ عام  1945 بعـد ان ألغت   إتـفاقية انطالقـته  في  سيادته الـعا
ـعــدن الـواحـد   لــيـكـون الـدوالر (بـريــتـون وودز) قـاعــدة الـذهب  أو مـا يـســمى بـا
ـية   شـريكـا له  حـيث جـعـلت مـنه ذهـبـا جـديـدا يـتـربع عـلى عـرش الـعـمالت الـعـا
وأصبحت الدول  تـربط عملتها الوطنية به  وما يسمى بدولرة االقتصاد  في العالم
 أي االحـتـفـاظ بـاالصـول في شـكل دوالر  وإجـراء الـتـعـامالت  به  ومـنـهـا أسـعار

ثال ال احلصر  .. أسعار  السلع والبضائع  ومن بينها النفط  على سبيل ا
ا يتفق ومصاحلها ي  الي العـا وبذلك استطـاعت أمريكا أن تعيد  هيـكلة النظام ا
ـية  الثـانية  واسـتمـرت   قوة  الدوالر  في تـصاعد الى مـنذ نهـاية من  احلـرب العا

ما وصل اليه اليوم  ليكون أحد عوامل هيمنها الرئيسية  في العالم ...
وهـكذا حتـول  ( االخضـر ) االمريكي  لـيكـون من ب أخطـر االسلـحة في  احلروب
ـتـحـدة عـلى الـدول واقـتـصـاديـاتـهـا  ويـكـون من عـوامل الـتي تـقـوم بـهـا الـواليـات ا
هيمنـتها  و(تتحـكم في قيمة عـمالتها  ب الـصعود والنـزول)   حسب الطلب على
الدوالر   كما له تـأثيره في االوضاع الداخليـة للدولة   فقد (تزيـد  إشاعة   معينة
ـثال من  لهيب الدوالر)   وبالـنتيجة تكـون الدولة هي اخلاسرة دائما  على سبيل ا
ـعروف في في  تـصاعـد الدوالر وتـراجع قيـمة الـعمـلة الـوطنـية  نـاهيك  عن دوره ا
زيادة التضـخم  وارتفاع االسعـار  وضعف حركة الـسوق التجاريـة وتأخر االنتاج
ـضـاربة بـالدوالر  و( يـتحـول  جـني االرباح  الى أن يـكـون هو  الـهدف من خالل ا

أو تخزينه بدل العمل واالنتاج ) ...
إن إحـتـكـار امريـكـا لـهـذا السالح  النـهـا (هي وحـدهـا من يطـبع ويـصـدر الدوالر 
دون رقابـة خارجـية دولـية) يـجعـله فاعال في حتـقيق هـدفه ويعـطيـها الـقدرة على أن
نحها   فـرصة التدخل في شؤونها  و تكون على تسيطـر على حركته في الدول و

ا حتتويه  بنوكها  منه الى حد التفاصيل الدقيقة .. اطالع تفصيلي 
ـية ـقابل تـقوم الـدول  الرافـضة لـهيـمنـة الـدوالر وإنهـاء تسـلطه في الـسوق الـعا وبـا
بحرب مضـادة كالص وروسيا وحلفائهـما بوسائل من بينها  أن يكون الدوالر من
ـي  كما ب  (سـلة عـمالت)  وليـس وحده متـحكـما في الـتعـامل االقـتصادي  الـعا
فعـلت الصـ في أن تكـون عقـودها االجـلة لـلنـفط بعـملـتهـا الوطنـية  (الـيوان) وربط
سـعــره بـالــذهب وايـران بــان تـكــون صـفــقـات الــنـفط والــغـاز بــيـنــهـا وبــ روسـيـا
واذربـيجـان بـالـروبل الروسي  بـدل الـدوالر... وغـيرهـا من االجـراءات الـتي  حتاول
تخـصص من يرى ي  لـكن  هناك من اخلـبراء وا أن حتد من تسـلط الدوالر العا
( أن مـثل هـذه اخلـطـوة ال تـخـلـو من مـحـاذيـر ) فـهـنـاك من يـتـخوف (مـن  أن يـكون
انهـيار الـدوالر والتـأثيـر على سـعره قـد يؤدي الى أزمـات اقتـصاديـة تتـجاوز حدود

هذه الدولة  أو تلك الى دول اخرى في العالم ) ..
ـراجعة بـسيـطة لقـائمـة الدول التي إسـتخـدم ترامب ضدهـا السالح االقـتصادي و
الى االن  يجد أنه لم يـتورع من استخدامه مع دول حليفـة كتركيا واحلاق اخلسائر
تـحدة ماضـية في  هذه احلرب االقـتصادية بـعملـتها (اللـيرة)  ويبـدو أن الواليات ا

وتستخدم الدوالر كاحد اسلحتها في فرض الهيمنة  ..
واجـهة ب الدوالر والـيوان   مثال هـذه احلرب   أوتتـوسع لتشمل فهل ستـحسم ا

ناهضة لهينة الدوالر ?? ... دوال اخرى   لتنتهي أخيرا  في صالح االطراف ا
- ذلك ما تفرضه مصالح الشعوب اليوم ...

وهـناك من يـتسـاءل  أيضـا أين الدور الـعربي واالسالمي ... وأين  الـتحـرك العربي
اجلـاد في احلـفـاظ عـلى  قـوة الـعـمالت  الـوطـنـيـة   وحتـصـيـنـهـا مـن  خـطـر هـيـمـنة
الـدوالر وجـبروته  والـبـدء بـخـطوات حـقـيـقيـة   بـدال من أن تـقف مـتـفرجـة  ومـنـها
شـتركة  التي جرى احلـديث عنها كثـيرا والتنظـير لها  منذ اقامة السوق الـعربية ا

زمان طويل  دون أن ترى النور الى االن  ...
ألـيس بـامكـان هـذه السـوق أن تـسد حـاجـة الـدول العـربـية  وجتـعـلهـا قـد تصل الى
هـمة بدال اسـتيرادهـا من الغرب حـالة من االكتـفاء الذاتي في الـكثـير من احللـقات ا
بالـدوالر وتـساهم في دعـمه وهيـمنـته  وتكـون مؤثـرة ايضـا في حركـة االقتـصادي

ية  من خالل  مصادر عديدة  وليس  النفط فقط  ??? العا
فهل تـتحرك اجلـامعة الـعربيـة ومجلس الـوحدة االقتـصادية الـعربيـة  ومنظـمة العمل
الـعربـية  ويكـون لها دورهـا في هذا اجملال  وتـكون طرفـا فاعال في اتخـاذ خطوات

فاعلة  حتد من تأثير الدوالر على اقتصاد اعضائها  وعمالتهم الوطنية .....?
- نتمنى ايضا ...

- ولـكن ليس بـالتمـنيات وحـدها حتيا اال  وتـنهض االوطـان  وتسعـد الشعوب 
ان لم تقترن بالعمل ......

 } } } } 
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يـقـول ابن عـبـاس (لـو أطـبقـت الـسمـاء عـلى االرض جلـعل
الله لـلـمـتقـ فـتـحات يـخـرجـون منـهـا ... أال تـرون قوله
تـعـالى .. ومن يـتق الـله يـجـعل له مـخـرجـا ...)  لذا فال
تعـجزك ضخـامة االمـنيـات .. إذا كنت مع الـله كان الله

معك  ...        
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زاج ملـتهب يعرفون معنى ان نـبقى صامت في ح يسرق الذين يتمـتعون مثلي 
ؤسف ان يـكون عـدد كبـير من مـوظفي الـدولة قـانع الـفاسـدون ما يشـاؤون.ومن ا
تـمـتع بالـعودة من الـدائـرة ليـتنـاول غداءه ثم بـحـياتـهم ويعـيـشون دور الـبرجـوازي ا
ينـام ساعـت بـعدهـا يقف فـي باب الـدار او (راس الشارع) لـيتـحدث عـن السـياسة
ديـر العام بـكل خشوع وذلة وكـأنه يقف ب يدي وينتقـد االوضاع لكـنه يقف امام ا
الـله.انـا اعـرف مـا اقـول.فـهـنـاك طـغيـان ال اخـالقي جـرف كل الـثـوابت اجلـمـيلـة من
دير الى ارفع حياتنـا.وبقينا االن حائرين داخل منظومة حـكومية تبدأ قسوتها من ا
مسؤول في الـدولة.كنت االحظ قـبل اشتعال حـريق التظـاهرات ان هنـاك استسالما
عند الناس وحـيرة وعلى االخص عند متابـعتي اليومية للتـقارير وعملي مع كثير من
ـواطن قــدرته عـلى الــنـقــد.نـعم هــو يـصـرخ في الــزمالء في اجملــال االعالمي.فـقــد ا
ا فينا ديره العام خوفا من العقوبة.وهكذا  الفضائيت لـكنه ال يتجاسر لقول كلمة 
ية الثالثة.لقد اصبح شعور بالـياس هو اقسى من شعور االوربي بعد احلرب الـعا
الـعـــــراقي كــائــنـا بـال امل حتــاصـــــره ســيــاســة بـدائـــــيــة تــقـوم عــلى الــســـــرقـة
والــتــــزويــر.انه يـــــصـــــمت ازاء مــــديــره في الــعــمل.لــكــنــني واحلق يــقــال اسـجل
مالحظاتي ان هـذه التظاهرات التي تتواصل في مدن عديدة الهمت البائس صوتا
ـة.هذه ـسؤول الـفـاسـد ويـقف بـقوة امـام قـــــراراته الـظـا جـديـدا يـصـرخ في وجه ا

االنـتـقـالــة االخالقـيـة سـبــبـهـا هـذه الــوقــــفـة اجلـنـــوبــيـة االصـيـلـة
ـكنني القول اننا سـنسترد صحتنا للمطـالبة باحلقوق.ولذلك 
ـر سيـدرك الفـاسدون ان واصـلنـا بالـتظـاهر.فـبعـد كل يوم 
انـهم خـسـروا وبان شـمس احلق اشـرقت.اذن لـنتـظـاهر كي

تستقيم احوالنا.

األمل واالزدهــــار.وتـــلـــقى مـــنـــظم
االحتفالية بـرقيات تهنئة ورسائل
عـرفـان وشـكـر لـلـمـبـادرة من عـدد
ـؤسـسـات الـتـربـويـة واالعالمـية ا
بـينـهـا جريـدة (الزمـان) والـفنـانة
التشكيلية وقار مخلص السعدون
ومــكــتب االخــويـن لــلــتــجــهــيـزات
الزراعيـة  وفرع نقـابة الصـحفي
في محـافظة االنـبار وقسم االعالم
بـجـامعـة االنـبـار.كـما وزعت دروع
تـحف ب عدد مـن الشخـصيات ا
ثل قسم تـربية قضاء والطلـبة و
هيت.والطلبة الذين شملهم تكر
ـتــحف هم: اسـراء عـدي عـلـيـوي ا
نــاصـــر  وايــنــاس حـــسن حــامــد
نـاصـر وهـند رائـد جـمـيل جـاسر
وهــــاشـم بــــاسط هـــــاشم صــــالح
وطــيــبـــة مــحـــمــد صــالـح عــويــد
وعبـيدة عامر عـدنان عبـد الرحمن
 وجنـــيــبـــة اكـــرم مـــحـي أحـــمــد
ان واحـمد مـصطـفى سـعيـد  وا
رافع دخيل عـبد احلـميد وعـائشة
جعفـر صادق عبـد القهـار وقسمة
عامر عـــــــبد الله صـالح  وفرقان
عـمــر عـبــد الـســـــــــتـار شــعـبـان 
وعــبــد الـلـه شـاكــر مــحـمــود عــبـد

اجلبار.

وجـــرى خالل الـــورشــة تـــقـــد عــرض
مـلـخص عن الـقـرار وارتــبـاطه بـالـبـعـد
الـدولـي تـضـمن االجـابـة عن تـسـاؤالت
مـثل: ما هـو الـقرار? ومـتى صدر? والى
ماذا يدعو? فضال عن  تلخيص األسس
الـتي انـطـلق مـنـهـا الـقـرار الـتي جـاءت
على خلفيـة ازياد احلروب والصراعات
بالعـالم وازدياد تأثـر النساء والـفتيات
بــنــتـــائج هــذه احلــروب والــصــراعــات
وتداخل هـذه الـعوامل مع خـلل عالقات
القـوة بـاجملـتـمعـات كـونـهـا مجـتـمـعات
ــلـك الــرجــال فـــيــهــا أدوات ذكـــوريــة 
ا يـستدعي السـيطرة ووسائـل القوة 
تبـني تدخالت تنـتشل الـنساء من واقع
الـــبــؤس والــتـــهــمــيـش واحلــرمــان من
ـا يــتـطـلب احلـمـايـة ابـسط احلـقـوق 

ساءلة وزيادة مشاركة النساء. وا
و اســتـعــراض االسس والـتــوجـهـات
بـنية عـلى احلقوق الـتي انطلق مـنها ا
ي   1325كــــــــــاحلق الــــــــــقــــــــــرار اال
واطنة واحلق فـي الكرامة وحقوق با
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اقــام مــتــحف الـــشــهــيــد عــفــتــان
لـلــتـراث فـي قـضــاء هـيت الــتـابع
حملـافظـة االنبـار احـتفـاالً لتـكر
ـتـفــوقـ في الــقـضـاء الـطــلـبــة ا
بحضور وجهاء  واعضاء االسرة

الـتــعـلــيـمـيــة والـتـربــويـة وعـوائل
. كرم ا

وقال احلـاج حمـدي عفـتان شـندي
الــعـبــيـدي راعي االحــتــفـال مــديـر
ــتـحف ان (االحـتـفـال  بـرعـايـة ا
ــنــعم مــزبــان ــربي عـــلي عــبــد ا ا

احملـمدي وحـضور عـوائل الـطلـبة
ــتـفــوقــ بــالـدراســة االعــداديـة ا
لـــلــعـــام الـــدراسي 2018-2017 
وعـددهم ثالثة عـشـر جمـيـعهم من
الـقـضـاء وحـصــلـوا عـلى مـعـدالت

ئة).  عالية تبلغ اكثر من  95 با

تحف يتسلم لوحة من فنانة  درع لطالبة متفوقة مدير ا

واضــــاف الــــعــــبــــيــــدي ان (هـــذه
ــتـمـيـزة دفــعـتـنـا الى الـنــتـيـجـة ا
اقــامــة هـــذا االحــتــفــال لـــتــأكــيــد
ـتـفـوقــ وتـشـجـيع اعـتـزازنــا بـا
جــهـــودهم الـــتي تـــكــلـــلت بـــهــذه
الــنــتــائـج ورفــعت اسم الــقــضــاء

درع اخر لطالب متفوق تحف لطالب متفوق  درع ا

حقوق: جانب
من الورشة
التثقيفية عن

حقوق
االنسان
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تـواصل الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة
احلـبوب الـتابـعة لـوزارة التـجارة
فرعها في مـحافظة  نيـنوى عملية
ادامــة سـايـلـو الـوائـلـيـة من خالل
الـقيـام بـاعمـال  الفـرز والـتصـليح
ــواقـع الــتي وربـط اجلــوادر فـي ا
كـانـت تـسـيــطـرعـلــيـهـا عــصـابـات

داعش . 
وقــال مـديــر عــام الــشـركــة  نــعـيم
ــكــصـوصـي  في بــيـان مــحــسن ا
لـلـوزارة تـلـقتـه (الزمـان) امس انه
 (كـذلك اجنــاز مـايـزيـد عن 150
غطاءً من مـجموع   500 ومنـاقلة
  50 مـنــهـا الى فــرع الـشــركـة في
مــحــافــظـــة صالح الــدين لــغــرض

تــهــويــتــهـــا وتــعــرضــهــا الشــعــة
الــشـــمس بــعـــد عــمـــلــيـــة االدامــة
والـصـيــانـة لالسـتـفــادة مـنـهـا في

مواقع الشركة). 
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واعلنت الشركة عن  تنفيذ اللجان
الـــرقــابـــيـــة والـــنــوعـــيـــة جــوالت
تفتيشية شملت مطاحن قاطع ابو
ـــاذج الــفــحص غــريب لـــســحب 
البايولـوجي مع كل دورة انتاجية
نتج من لضمـان سالمة الطـح ا

االصابة احلشرية او البكتريا . 
ونـــقل الـــبــــيـــان عن  مـــديـــر عـــام
الشـركة جـاسم العـامري الـقول ان
(الــلـجــان الــرقــابـيــة حــقـقت 142
زيارة لـلمـطاحن  خاللـها سحب

ـــــــوذج طـــــــحـــــــ و53  253  
ـوذج حــبـوب لــغـرض الــفـحص
اخملتـبري و رصد   9 مخـالفات
لــلــمــطــاحـن الـعــامــلــة فـي بــغـداد
باالضافـة الى حتقيق  237 زيارة
لــلــوكالء  خاللــهــا ســحب 189
ــــوزع ـــــوذج من الـــــطـــــحـــــ ا
وتـأشــيـر  49 مــخـالــفـة ورصـد 3
مخالفات للناقل  احالتهم الى
االقـــســـام والـــلـــجـــان اخملـــتـــصــة
لـتـطبـيق الـشـروط اجلزائـيـة بحق

.( اخملالف
وتــابـع الــبــيــان انه (  مــنــاقــلــة
اجهزة ومـعدات حديـثة من مواقع
الشركة في فرعـي ميسان واالنبار
الى مطحـنتي التاجي والـديوانية
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شــمـــلت نــقـل كــونـــتــرول ســـفــتــر
بــاالضـافــة الى نــقل الــســايــلـوات
اخلـاصـة بـالـطـحـ والـنـخـالة من
مــواقـع مــطـــحـــنــة الـــعـــمــارة الى
مــطـحــنـة الــديـوانــيـة احلــكـومــيـة
ـة السـتــبـدال الــسـايــلـوات الــقـد
ــتــهـالــكــة والـتـي تـعــد خــطـوة وا
ــطـــاحن مــتـــقـــدمـــة في تـــأهــيـل ا
احلكـومية واستـقرار عمـلها ورفع
الــــطــــاقــــة االنــــتــــاجــــيــــة ضــــمن
ـعــتــمـدة لــلـطــحـ ــواصـفــات ا ا
ـــفــــردات الـــبـــطـــاقـــة اخملـــصص 

التموينية .). 
وارسـلت  الشـركـة العـامـة لتـجارة
ـواد االنشـائيـة الـتابـعة لـلوزارة ا
جلـنــة فـنــيــة مـخــتـصــة لــتـحــديـد

اضرار مخازن فرعـها في محافظة
كركـوك الذي تضـرر جراء احلادث
االرهـابي لــلـمــحـافــظـة قــبل ثالثـة

اسابيع . 
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ونقل الـبيـان عن مديـرعام الـشركة
ســعــيــد حــســ عــايــدالــقــول  ان
(الشـركة شكـلت جلنـة من االقسام
ــعــنــيــة لــتــحــديــد وتــشــخــيص ا
االضـرار عـلى وجه الـسرعـة بـغـية
االســــراع في تـــرمـــيـم وصـــيـــانـــة
ـتــضــرر ولـغــرض اعـادة نــشـاط ا
ارسة اعماله في جتهيز الفرع و
ــواد االنــشــائــيــة في احملــافــظـة ا
).واضـاف  ان (الـشـركـة مـسـتـمـرة
بتكثيف حمالت االعالن والترويج

ـتـنـوعـة في ـوادهـا االنـشـائــيـة ا
بــــغـــداد واحملــــافـــظــــات من خالل
يـدانية من قبل ادارات الزيارات ا
الــــــفـــــروع الـى دوائـــــر الــــــدولـــــة
ومـــجــالس احملـــافــظـــات واحملــال
التجـارية والشركات الـتي تتعامل
مع الــــشـــركـــة لــــعـــرض مـــوادهـــا
ـتـوفـرة لـديـهـا فضال االنـشـائـيـة ا
عن تـثـبـيت الـلـوحـات الـتـعـريـفـية
بــــعـــــمل الــــشــــركــــة واخلــــدمــــات
والـــتــســـهـــيالت الـــتي تــقـــدمـــهــا
ا تـوفـره مـوادها ـتـبـضعـيـهـا و
ـواصفـات واجلودة ـتانـة وا من ا
ـــوديالت الــــعـــالــــيـــة وحــــداثــــة ا
وبـاسـعــار تـنـافـسـيــة الـتي تـخـدم

السوق احمللية).


