
ـا هـو لـلـرئـيس او اكـثـر طـبـقـا 
وان مـحـدد بــالـنـظــام الـداخـلي 
جملـــلس االحتـــاد اخـــتـــــــــــيـــار
اعــــضــــاء فــــخــــريــــ ال يــــزيــــد
عــــــــــددهم عــلى  4 اربــعــة من
ذوي اخلـــــــبـرة واالخــتـصـاص
فـي الـــشـــــــــــؤون الــــتـــجـــاريـــة
لـالفـــــــــادة مـن خــــــــبـــــــــراتـــــــــهم
واالستئناس بارائهم على ان ال
يــكـون لـهم حق الــتـصـويت و ال
يــــــجـــــوز انــــــتــــــخـــــاب رئــــــيس
اجملــــــــــلـس ونـائــبـه الكـثــر من
دورتـــ انــتــخــابــيــتــ كــمــا ال
يجـوز انتـخاب اعـضاء اجمللس
الكــثـر من دورتـ انـتـخـابـيـتـ

.( متتاليت

ـلــفـات ـنــاقـشــة عــدد من ا ــدني  ا
دة ومراجـعـة ما  اجنـازه خالل ا
ـاضــيــة وخــاصــة فــيــمــا يــتـعــلق ا
ــدنـيـة بـاصــدار هـويــات االحـوال ا
ـــشــــردين. مـــؤكـــدة لــــلـــيـــتــــامى وا
ضـــــــــرورة اإلســـــــــراع فـي اجنـــــــــاز
مــــعــــامالت اســــتـــصــــدار هــــويـــات
لألطفـال القاطـن في العـشوائيات
ـوجودين وحـسم مـلـفات االطـفـال ا
في دور األيــتــام وعــدد من احلـاالت
االخــــرى الـــتي  عــــرضـــهـــا امـــام
الــــلـــــجــــنـــــة من خـالل الــــتـــــعــــاون
والــتــنـــســيق مع وزارة الــداخــلــيــة
ومـنـظـمـة بـوابـة الـعـدالـة ومـديـريـة
الـعـمل والـشـؤون اإلجــتـمـاعـيـة في
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الــتـدريب اليـجــاد فـرص عـمل مـدرة
لـلـدخل) واضــاف ان ( الـفـعــالـيـات
شـملت ايـضـا  عرض فـيـلم يتـحدث
عن نـــــشـــــاطـــــات الـــــوزارة في دعم
ـرأة).  يـذكــر ان الـعـراق وتـمـكــ ا
ي 1325 احــد مـنــفـذي الــقـرار األ
رأة واالمن والسالم) الـذي يدعو ا
ــرأة خالل الـنـزاعـات الـى حـمـايـة ا
والــكــوارث.وعــقــدت هــيــئــة رعــايــة
الـــطــفــولــة في الـــوزارة اجــتــمــاعــا
لـــلــجــنــة اصـــدار هــويــات األحــوال
ـشردين برئاسة دنية لـليتامى وا ا
مدير عام مكتب الهـيئة عبير مهدي
اجلـلـبي ومــشـاركـة مـنــظـمـة بـوابـة
الـعـدالـة احـدى مــنـظـمـات اجملـتـمع
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قـــررت  وزارة الـــعـــمل  والـــشـــؤون
االجـــتــمـــاعــيـــة اســتـــمــرار اقـــســام
احلــمـايــة االجــتـمــاعـيــة في بــغـداد
واحملـافـظــات بـالـدوام ايــام الـعـطل
الرسمية . وقال بيان للوزارة تلقته
( الـــزمــــان ) أمس أنـه ( تـــنــــفــــيـــذا
لـتــوجـيــهـات الـوزيــر رئـيس هــيـئـة
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة وكـالـة باسم
عـبــد الـزمــان تـقــرر اسـتــمـرار دوام
اقــسـام احلــمـايــة االجـتــمـاعــيـة في
بــغـداد واحملــافــظــات لـكـي تـواصل
عملهـا يوم العطل  السـتقبال االسر
ـسـتفـيـدة من راتب االعـانـة ضمن ا
الـدفــعـة  اجلــديـدة من اجل تــدقـيق
معـامالتهـا الصدار الـبطـاقة الـذكية
فــيــمـا تــمــهــيــدا الطالق الــرواتب) 
اقـامت دائـرة احلمـايـة االجـتمـاعـية
ـناهـضة لـلمـرأة في الوزارة حـمـلة 
ــرأة مـؤكــدة اهـمــيـة الـعــنف ضـد ا
اقـرار قـانـون الـعــنف ضـد الـنـسـاء
وتابع الـبيـان ان ( الفـعالـية شددت
ضـــــرورة وضع خـــــطـط ودراســــات
رأة وهـو امر لـتقـليل الـعنف ضـد ا
ــالي يـــحــتــاج الـى تــقــد الـــدعم ا
عنوي) داعيـا الى (زيادة نسبة وا
مشاركة النساء في صنع القرار في
ـخـتـلف االخـتـصـاصـات) الـدولـة 
واضـاف  البـيـان الى ان ( مديـرعام
ـرأة عـطـور حـسـ دائـرة حـمـايـة ا
ـوسوي اشـارت في كلـمتـها خالل ا
الـفـعــالـيـة الى انــواع الـعـنف الـذي
ــــرأة في اجملـــتـــمع تــــتـــعـــرض له ا
والـظروف الـصـعبـة الـتي مرت بـها
ــــعـــيل وتـــعـــرض فـي ظل غـــيـــاب ا
ــطــلــقــات واالرامل لــشــتى انــواع ا
االبـــتـــزاز) داعـــيـــة الـى (تـــكـــثـــيف
حمالت التوعية اليقاف العنف ضد
ـرأة من اجل نـشـر وتـعزيـز ثـقـافة ا
رأة الالعنف) مبيـنة (اهمية دعم ا
ـشـاريع وتـكـثـيف من خالل اقـامـة ا

ـــثـــلـــة بـــوكـــيـــلـــهــا االقـــدم فـــالح
العامري في االجتماع الثالث لكبار
ـسـؤول الـعـرب أعضـاء الـفريق ا
ـعني بـاإلرهاب والـتنـمية الـعربي ا
االجـتـمـاعـيـة الذي عـقـد بـاجلـامـعة
شـاركـة كـبـار مـسـؤولي الـعـربـيـة 
ـــعــــنــــيـــة الــــوزارات الـــعــــربــــيــــة ا
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وتـابع الــبــيـان ان (االجــتـمــاع جـاء
ــنــاقــشــة خــطــة الــعـمـل الــعــربــيـة
ـــكــافـــحـــة االٍرهـــاب الـــتي أعـــدهــا
الــفــريق بــالــتـــركــيــز عــلى الــبــعــد
االجـــتــمــاعي لــلـــظــاهــرة في ضــوء
قـترحات التي وردت الحظات وا ا
من جـانـب بـعض الــدول الــعـربــيـة
والهدف من اخلطـة هو إبراز الدور
االجتماعي والـتنشئة االجـتماعية
ـــؤســســة واإلعالم والـــثــقـــافــة وا
ـدرسة أو الـتـربـويـة سـواء أكـانت ا
ؤسسات اجلامعة فضال عن دور ا
دني الدينية ومنـظمات اجملتمع ا
وكـــذلك الــــبـــعـــد االقــــتـــصـــادي في
مـكــافــحــة الــفــقــر والــقــضـاء عــلى
اجلــوع وعـــدم االقـــتـــصــار فـــيـــمــا
يتعـلق باالٍرهاب على الـبعد األمني
او الــعــســكــري) ونــقـل الــبــيـان ان
(االجــــتــــمـــاع يــــهــــدف أيـــضــــا إلى
مــنــاقـشــة مــحــاور اخلــطـة ووضع
ـــــســـــودة في صـــــورتـــــهـــــا هـــــذه ا
ـؤمل رفـعـهـا الـنـهـائـيـة الــتي من ا
الـى اعـــمـــال الـــدورة الـ 38جملـــلس
وزراء الـشؤون االجـتمـاعـية الـعرب
ــقــرر إقــامــتــهــا فـي مــديــنــة شـرم ا
ـــصــر يــوم اخلــامس من الــشــيخ 
كـانـون االول اجلـاتـري وأن اخلـطـة
ــراحل ســـتـــنـــتــقـل بــعـــد ذلك إلـى ا
الـتــنـفــيـذيـة وبــرنـامج عــمل زمـني
مــحــدد بـــعــد تــقــســيم األدوار بــ
الــــشــــركـــــاء من أجـل مــــتـــــابــــــعــــة

تنفيذها).
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قـــضـت احملــــكـــمــــة االحتــــاديـــة
بأن قـانون تعـديل قانون العـليا
احتاد الغرف الـتجارية رقم 50
ـنع أحداً من لـسـنة  1989 ال 
ـــشــــاركـــة أو الــــتـــرشــــيح في ا
وهو انـتـخابـات مـجـلس االدارة

ال يتعارض مع الدستور.
ـــــتــــحــــدث الـــــرســــمي وقــــال  ا
في لـلـمـحـكـمـة إيـاس الـسـامـوك
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس  إن
(احملــكــمــة  عــقـــدت جــلــســتــهــا
بــــرئـــــاســــة الــــقــــاضـي مــــدحت
وحـــضــور الـــقـــضــاة احملـــمـــود
ونـظــرت طـعــنـاً االعـضــاء كـافــة
بـعـدم دسـتـوريـة الـتـعديل االول
لقـانون احتاد الـغرف التـجارية
العـراقـية رقم  50 لسـنة 2002
ـادتــــ  4 و 12 والـذي عـدّل ا
من الـــقـــانـــون االصـــلي رقم 43

لسنة 1989). 
ــــدعـي ذهب في وأضـــــاف ان (ا
دعـواه إلى أن الـتـعـديل يـخالف
وأنه ويــتـــقــاطـع مع الــدســـتــور
صـــــــــدر فـي ظـل الـــــــــنـــــــــظـــــــــام
وطـلب احلـكم بـالـغـائه الـســابق
بـــــداعـي اتـــــاحـــــة الــــــفـــــرصـــــة
لــلـــمــشـــاركــ في انـــتــخـــابــات
مـجلس ادارة الـغـرف التـجـارية
لـلـعـاملـ في الـقـطاع الـتـجاري

ترشيحاً وانتخابا)ً.
 إياس الساموكوأشـار إلى  ان (احملـكـمـة أكـدت

ـسـتشـارين ولـن تسـمح لـلـصـحـفـي لم تـسـمح لـنـا مـكـاتب االعالم وا
سـتـقـلـ مقـابـلـة رؤسـاء الـرئاسـات خـشـيـة ان نـتحـدث و يـتـحـدثون ا
بلـسان الـشعب بـصراحـة بال ترتـوش فيـغضب الـرئيس  حيـث تفضل
ـطالـيب  اجلـمـاهـيـرية احلـاشـيـة  اجملـامـلة واالسـتـجـداء عـلى عـرض ا

شروعة وليس الشخصية..! ا
 نقول لـدولة الرئيس قـراركم فتح اخلضراء وتـسميتـها شعبـيا الغبراء
تمترس بالقصور قرار جرىء سيفرح الشعب ويغضب اخملتـبئ وا
دججة بـالسالح وهم يعلمون الفخمة والـواح الكونكريت واحلـمايات ا
اليـ ويريدون من يسمعهم ان اصحاب الستر الـصفراء اصبحوا با
قـبل ان يصـرخـوا ويطـالبـون بايـجـاد حلـول جذريـة لـتحـس احـوالهم
ــروريـة ومــحــاربـة الــفــســاد وابـســطــهـا وضـع حـلــول لالخــتــنـاقــات ا
ـطلـوب الـغـاء الـسـيطـرات الـبـائـسة ـديـنـة فـا وانسـيـابـيـة احلـركة في ا
والتعـجيل باقامـة مجسرات وانـفاق في تقاطـعات مهمة تـستنزف وقت
ـواطن والوطن مـثل السـنك وساحـة عـقبـة ابن نافع وتـقاطع مـعسـكر ا
الرشيد ومدخل جامعة بغداد ومدخل اغلب االحياء السكنية واالماكن
العـامـة الـتي اسـتولـت علـيـهـا الـعصـابـات وحـولـها لـكـراجـات بـاتاوات
فسدين في امانة وعمـليات بغداد وتعلمون ان سببها وبالتنسيق مع ا
والت ـوالت وهي نتاج اسـتثمـارات االستحـمار حيث تـركوا ا مواقع ا
طار وتقليم طلـوب فتح طريق ا احلكومية ونفخـوا جيوب احلرامية. وا
اظـافـر مـافــيـا تـكـسـي بـغـداد واصـحــاب الـتـاكـســيـات في سـاحـة ابن
فـرناس ونـنـتظـر خـطوات سـتراتـيـجيـة مـثل متـرو بـغداد الـذي وضعت
ـديـنـة بـغداد مخـطـطـاته ولم يـنـجـز وكـذلك اقـرار الـتـصـمـيم االسـاس 
والذي انـفقت عـليه االمـانة ماليـ الدوالرات ووضع عـلى الرفوف الن
ــتـجــاوزين اليــروق لـهم االلــتــزام بـحــدود وهم يــنـهــبــون ويـشــوهـون ا
ـديـنة الـتي تـكـورت واصبـحت بال رقـبـة ..! وليس تـبـطرا مـرتـسمـات ا
ـفـسديـن لبـسوا ـسـارح ومشـروع اوبـرا بغـداد الـذي اليروق  احـياء ا
طلـوب خزانات وسدود . وا ؤمـن العمـامة للمـتاجرة بالـدين وابتزاز ا
وت االنسـان واحليـوان والنبـات في السـيول ونحن فمن اخملـجل ان 
ـيـاه ومـلـوحـتـهـا في الـبـصـرة ونحـن  في عـصر نتـبـاكى عـلى شـحـة ا
تـكـنلـوجيـا الـنانـو  ومازالت تـتـصارع فـيه عـشائـرنا وتـتـبادل الـقذائف
ــاني خـوفــا من غـضب الـعــشـائـر والـصـواريخ بــصـمت حــكـومي وبـر

وخشية خسارة اصواتها في االنتخابات.
 نحتاج قرار جرىء بـايقاف استيراد الـسيارات خلمس سنوات حل
ايجاد حلول لالختناقات حيث يقتل االالف في الطريق الى احملافظات
ونعرف ان من يستورد السايبات والكيات ويعطل باصات النقل العام
تنــــــفذين وسيـزعلون ويـلــــــعنونـكم الن القرار سـيؤثر على هم من ا
ـطــــــــلوب مـنـكم  فـرارات وطـنـيـة واولــــــهـا كـابـيـنة اجلـارة ايـران وا
عراقـية شـعبيـة غيـر حتاصـصية والئـها لـلوطن تـرضي اهل الدار قبل

اجلار.
ـلفات يشيب لها راس وح نراكم ان سمحت حاشـيتكم سنخبركم 
الـرضــــــــيع فـاســمـعـوا اهل احلق والــصـدق واتـركـوا من يــجـامـلـكم
ويبـتزكم بـاسم الصـحافـة... واعانـكم الله عـلى هـــــــذا االبـتالء فح

تــرضي هـذا ســتـغـضب ذاك وبــ هـذا وذاك عــلـيـكم
اختيار مرضاة الله وضميركم فحــــــــينها سيكون
ان الشـعب كله معـكم وستـجد االحزاب والـبــــــر
قــــد تــــبــــخـــــروا بــــلــــمح الـــــبــــصــــر واليــــصح اال

الصــــــحيح.
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هدي اجملاورة لشـارع عائلة عـبد ا
انه اســـتـــغــربـــوا هـــمـــة (االمـــانــة
الـعالـية) في اجنـاز تبـليط الـشارع
ــذكـور بــاحــضـار ألــيــاتـهــا فـور ا
ـــهــدي بـــرئــاســة تــكـــلــيف عـــبــد ا
احلـكـومة اجلـديـدة فـيمـا كـان قبل
ذلك قد رفعت عنه احلماية وحتول
الـى شــــــارع عـــــــادي خالل واليــــــة
رئـــيـس الــوزراء الـــســـابـق حـــيــدر
العبادي. واكدوا ان قـيادة عمليات

ـكــيـالــ فــيـمــا يـتــعـلق والــكــيل 
بتقد خدماتهما البلدية. 

وقـدموا مـثـاال لهـذا التـعـامل بقـيام
اجهزة االمانة بتـبليط شارع عائلة
رئـيـس مـجـلس الـوزراء عـادل عـبـد
ـهـدي الـذي تـسـكن فـيه شـقـيـقـته ا
وتـرك بقـية شـوارع منـطقـة الكرادة
ـطـبات الـشـرقـيـة مـألى بـاحلـفـر وا
وتــفــتــقــر الـى الــنــظــافــة نــتــيــجــة
االهــــمـــال. وقــــال ســــكـــنــــة االزقـــة
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أعـلـنت أمــانـة بـغــداد عن تـعـرض
مـنـتــسـبـ لـهـا إلـى اعـتـداء أثـنـاء
تـأديــتـهم واجب إزالـة الـتـجـاوزات
نـصـور ببـغـداد فيـما في مـنـطقـة ا
اتــهم مــواطــنـون االمــانــة بــالــكـيل
ـــكــيــالــ فـي تــقــد اخلــدمــات
الـبـلـديـة. وقالت مـديـريـة الـعالقات
واإلعـالم في األمــــانــــة إن (أمــــانـــة
بــغــداد تــســتــنـــكــر وتــدين بــشــدة
االعــتــداءات الـــتي يــتــعــرض لــهــا
مـنــسـوبـوهــا وآخـرهـا اســتـهـداف
نصور في منسـوبي دائرة بلديـة ا
اثــــنــــاء تــــأديــــتـــــهم واجب إزالــــة
التجاوزات ضـمن شارعي االسكان
ـتـمـثـلـة بـاحملال والـشـيخ ضـاري ا
ــــتـــجــــاوزة واكـــشــــاك الـــبــــاعـــة ا
ــديـريـة في ). وأشـارت ا اجلــوالـ
بـيان إلى أن (مالكـات امـانة بـغداد
ـتـكررة تـتـعرض الـى االعتـداءات ا
في اثناء تأديتهم الواجب اخلدمي
في عـمـوم قـواطع الـدوائر الـبـلـدية
وتــطــالـب امــانــة بــغــداد اجلــهــات
عنية بإسنـادها ودعمها وحماية ا

منسوبيها). 
وكـانت أمانـة بـغداد قـد كـشفت عن
أنـــهــــا قـــدمت  533شـــهــــيـــداً من
منتسبـيها اثناء تـأديتهم ألعمالهم
ــــاضـــيـــة. من خـالل الـــســـنـــوات ا
جــهــتــهم اشــاد مــواطــنــون بــهــذه
التضحـيات لكنهم اتـهموا االمانة
ــعـايــيـر بــالــتـعــامل بــازدواجـيــة ا
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محافظة نينوى. واضاف البيان ان
( اللجـنة التي شكـلتها هـيئة رعاية
الــطــفـــولــة جنــحت في اســتــصــدار
دنـية العـديد من هـويات االحـوال ا
وجـودين في دور الدولة لليـتامى ا
ـدة ــشـرديـن خالل ا وخـارجــهــا وا
ـــاضـــيـــة وتـــعــــمل عـــلى ضـــمـــان ا
حــــصـــول جــــمــــيع االطــــفـــال عــــلى
ــســـتــمــســكـــات الــرســمـــيــة الــتي ا
تـمـكـنـهم من الـتـمـتع بـحـقوقـهم في

الصحة والتعليم وغيرها).
 ö UF   “U$«

وتــــشـــارك الـــوزارة  فـي اجـــتـــمـــاع
سؤول باجلامعة العربـية لكبار ا
الــعــرب لــبــحث مــكــافــحــة االٍرهـاب
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مقولة يجب أن تُصاغ من ذهب.

لكـننـا لم نرَ الـزراعةَ زراعـةً كي نقـول عنهـا "نفـط دائم" او نقـول "الزراعة
نفط ال ينضب" .

بلـد كـالـعـراقٍ كـان يـسمى بـالد الرافـدين او مـا بـ الـنـهريـن إشارة إلى
ران خالل االراضي الـعراقي من الـشمال نهري دجـلة والـفرات الـذين 
ليلتقيا في جـنوب العراق ليكونـا موردا مائيا قل نظيـره فيُطلق عليه بذلك

ارض السواد لكثرة الزراعة وخلصوبة ارضه.
تـنوعـة والعـراق الذي ـيـا في إنتـاج التـمـور ا العـراق الذي كـان االول عا
تـمـيـزة للـمـلكـة اإلجنـليـزيـة وبعض الـدول االوربـية كان يـصـدر احلنـطـة ا
طـاط في دولٍ أخرى هذا وانه تلك مـزارعا ا وأيضا الـعراق الذي كـان 

مُصَدِر يعتد به.
والـعراق مـؤهل لـزراعـة كـافـة أنـواع احملـاصـيل األسـاسـيـة وكـونه بـهذه
واصـفـات مـهـد الـسبل وعـبّـد الـطـرق هيـأ نـفـسه لـيـكون بـوتـقـة لالنـتاج ا
فـالزراعـة فـرضت عـلـيه ثـروة حيـوانـيـة كـبيـرة مـتـمـيـزة باإلضـافـة لـلـثروة
السمـكية والـتي جعـلت من العـراق موردا جيـدا لها عـربيـا واقليـما وهذه
الثروات أُحلقت بها صناعتها فبلد زراعي اقام مصانع تختص بالزراعة
مــثل تــكـــريــر الــزيــوت وإنــتــاج الـــرز والــتــمــور الــســكـــر ومــشــتــقــاتــهــا

والعصائر...الخ 
وبـلـد كــالـعـراق فـيـه ثـروات حـيـوانــيـة عـمـد الـى انـشـاء مـصــانع تـخـتص

باجلانب احليواني من أغذية معلبة وزيوت حيوانية والبان وغيرها.
هذه ايام خوالي ولت واندثر أثرها وانكسر عضدها.

اليوم العراق حتول من مورد جيد إلى مستورد نهم الزراعة فيه حتتضر
بــكل جــوانـبــهــا فــاضـحـى الـعــراق يــســتــورد ابـسـط األغـذيــة الــزراعــيـة
ومشـتـقاتـهـا ويسـتوردهـا من دول ال تـقاس وال تـقـارن بالـعـراق من حيث
التـأريخ واإلمـكانـات الـطبـيـعيـة فـالعـراق الـذي كان يـصدر الـرز بـأنواعه
ـتـمـيـزة أمـسى الـيـوم يـلـتـضي بـاالسـتـيـيـراد من كـثـيـر من الـدول حـتى ا
احلنطة والشعـير يستوردهمـا العراق وبأثمان باهـضة فقد مورست ضد
الـعـراق سيـاسـة شـعـواء وخـطـة إقـتـصـادية مـحـكـمـة فـأمـسـكت اقـتـصاد

العراق بكالليبها بعد أن كشفت أنياب اخليانة.
ستعمـر قد قرر قرارات خاطئة من ضمنها حل بعد نيسان ٢٠٠٣ كان ا
اجليش الـعراقي ومـنهـا إنهاء اجلـانب الصـناعي امـاتة اجلـانب الزراعي
تدريـجيـا من خالل رفع الضـرائب ضد الـفالح ورفع أسـعار األسـمدة
بيدات بـعد تعطـيل معامل األسمـدة واليوريا الـعراقية الـتي كانت تبيع وا
إنتاجها الـفالح العراقي بأسعـار مدعومة و صُير إلـى عدم اعتماد خطط
نـتوج احمللي وقـبالة ذلك زراعية نـاجحة وبـذلك لم يتـخذ اي قرار لـدعم ا
فـإن حدود الـبـلـد فُـتـحت عـلى مـصـراعـيـهـا دون دور رقـابي ودون فرض
طـلوب وكـما سـتـوى ا ضريـبي وان فُرض ذلك فـهـو رمزي لم يـرقً إلى ا
أسلفت نتج عن ذلك حتول العراق إلى مستورد قوي ومنافس شرائي .
والتـدهـور الزراعي شـمل كل جـوانب الـزراعة فـالـنـخيل أيـضـا أُجرم في
ـا تعـرض له العـراق من حروب حقه فـأعداده في حـالة تـناقص مـستـمر 

قبل اإلستعمار وبعده.
وتمدد التدهور ليـنال اجلانب احليواني فب فـترة واخرى يتم استهداف
سـمـيات عـدة مثل الثـروة احلـيوانـية الـعـراقيـة مـرة استـهداف الـدجـاج 
االنفـلـونـزا ومـرة اخـرى تسـتـهـدف االبـقار بـحـمى نـزيـفيـة وغـيـرهـا ومرة
اخرى نفـوق االسمـاك (واحلبل عـلى اجلرار) الـله كل هذه األمراض هي

مصطنعة للقضاء على أهم روافد احلياة في العراق.
وحري باحلكومة العراقية ان تدعم الزراعة باستحصال حصص العراق
وتوفـير ائـيـة التي لم يـحـصل العـراق اال عـلى نـصفـهـا وأحيـانـا ربعـهـا ا
ـنـتجـات سـوقـيا بـخـفض الـضرائب ـعـدات الزراعـيـة ودعم ا األسمـدة وا
ـنـتـج اخلـارجي وبـالـتــالي مـبـاشـرة عـلـيه وفــرضـهـا بـقــيـمـة أكـبــر عـلى ا
ستنتعش الثروة احليوانية والتي بدورها ستوفر فرص عمل ألبناء القرى
واألريـاف الــعــاطـلــ عن الــعـمل الــذين بــدأوا بـالــهــجـرة مـن الـريف الى

دينة(هجرة عكسية).    ا
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ـــــواد ــــــدعي لـم يــــــبــــــ ا ان ا
الـدســتـوريـة الــتي تـتــقـاطع مع
ــطــعـون نص الــتــعــديل االول ا
بـــعـــدم دســـتـــوريـــته عـــلى وجه

التحديد).
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واوضح الـسامـوك أن (التـعديل
وبــعــد الــدراسـة ــطــعــون فــيه ا
ـنع تــوصـلت احملـكــمـة  أنه ال 
اي تــــــــاجـــــــــر مـن الــــــــتـــــــــرشح
ـنع احـداً من كــمـا لم  لالحتـاد
وبهذا االشتراك في االنتخابات
فـــــــــــــأنــه ال يـــــــــــــخــــــــــــــــــــــالـف
ـــــثـل خـــــيــــاراً و الـــــدســـــتـــــور
وبناءً تشـريعـياً جملـلس النـواب
عــلـيـه قـررت رد الــدعــوى لــعـدم
اســـــتـــــنــــادهـــــا إلـى ســــنـــــد من

الدستور). 
ــــــادة الــــــرابـــــــعــــــة من ونـص ا
الـــقــانـــون انه ( يـــديـــر االحتــاد
مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ
مــــجـــلـس االحتــــاد يــــشــــكل من
رؤســاء الــغـــرف الــتــجــاريــة او
نـوابهم فـي حالـة تـعذر حـضور
اي من الرؤسـاء وينتـخبون من
بيـنهم باالقـتراع السـري رئيسا
لـلـمــجـلس ويـشــتـرط في عـضـو
مــــجـــــلـس االحتــــاد ان يـــــكــــون
حاصال على الشهادة اجلامعية
االولــــيــــة في االقـل ويــــنـــتــــخب
مـــــــجـــــــلس االحتـــــــاد مـن بــــــ
اعضائه باالقتراع السري نائبا
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عـنــدمـا تـولى رئــاسـة احلــــــكـومـة
عام 2014.

ـنـطـقـة وعـلق مـواطن من سـكــنـة ا
سـاخرا (اذا احـتـكمـنـا الى فرضـية
تــقـــد خــدمـــات االمــانـــة مـــقــابل
رئــاســة احلــــــــكــومــة فــان اتــمــام
شــــوارع الــــكــــرادة وشــــمــــولــــهــــا
بـالتـبلـيط واخلـــــــدمات سـيحـتاج
الى االنــــــــــتــــظــــار حـــتـى  قــــيـــام

الساعة).  

لالهمـية التـي يحتـلها في مـراجعة
اســواق وعــيــادات الــكــرادة داخل
ــطل عـلى ــربع ا من قـبـل سـكــنـة ا
ـواطـنـون (هل اخلـارج. وتــسـاءل ا
يــجب ان يـتــولى اشــخـاص من كل
شارع في الـكرادة رئـاسة احلـكومة
لـــيـــتــســـنـى لــهـم احلـــصــول عـــلى
اخلـــدمــات). وكـــان شـــارع عــائـــلــة
الـعبـادي ايـضا قـد حـظي بخـدمات
ــاثــلــة قــبل نــحــو اربع ســنـوات

بـغــداد تـتـحـمـل ايـضـا مــسـؤولـيـة
قـــــــطـع طـــــــريق شـــــــارع االورزدي
هدي اجملاور لـشارع عـائلـة عبـد ا
ـسـمى ايـضـا بـاسـمه مـن جـهة وا
الــكــرادة داخل ووصــفــوا االجــراء
بـــانه يـــتـــعــارض مع تـــوجه عـــبــد
ـقـطـوعة ـهـدي بـفـتـح الـشـوارع ا ا
ــنـطــقـة اخلــضــراء امـام حــركـة وا
. وتـــمــنــوا عـــلى عــبــد ــواطــنــ ا
ــهـــدي االيـــعــاز بـــفــتـــحه نـــظــرا ا

إذ  وضع بـرنامج تأهيل لها والقيام
بـالـتمـارين الـسالـبة واسـتـخدام جـهاز
الـــــوقـــــوف والـــــتـــــوازن بـــــواقع ثالث
مـشيرة الى ان (أن جـلسـات أسبوعـيا)
الـطفـلة بـعد  6 أشـهر بـدأت باجلـلوس
شي بشكل جيد).  تزن والزحف وا ا
أعــــلــــنت دائـــرة صــــحـــة وفـي ديـــالى 
احملــــافــــظــــة عن جنــــاح فــــريق طــــبي
مــتــخـصص في مــســتـشــفى بــعـقــوبـة
الــتــعــلــيـمـي بـإجــراء عالج الـم انـزالق
غـضـروفي لـلـفقـرات الـقـطـنيـة الـرابـعة

واخلامسة. 
وقــــال مــــديــــر إعالم الــــدائــــرة فـــارس
الـعزاوي في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (مـالكات  مركـز رفع االلم والتـخدير
قـام بأجراء عالج الـم انزالق غضروفي
ـريض يـعـاني من لـلـفـقـرات الـقـطـنـيـة 
انــزالق الــفــقـرات الــقــطــنـيــة الــرابــعـة
واخلــامـسـة أجــريت له حـقن فـوق األم
اجلـافـية وقـسطـرة األم اجلـافيـة لعالج
الـم االنـــــزالق الـــــغـــــضــــــروفي بـــــدون

جراحة). 
ـســتــشـفى ان اكــد مـديــر ا من جــهــته 
ــسـتــشـفى تـواصـل يـومـا بــعـد يـوم (ا
تـقـدمـهـا الـعـلـمي و الـعـمـلي في تـقد
اخلــدمــة ألهــالي احملــافــظــة من حــيث
تـقـد الـعالجـات للـمـراجـعـ وإجراء
ختلف أنواعها الـعمليات اجلراحيـة 
الـتي تكللت جـميعها بـالنجاح  إضافة
إلى اخلـدمـات الـتمـريـضيـة والـفنـدقـية
التي تتماشى مع التطور العلمي الذي
يـــشـــهـــده الـــطب احلـــديث في الـــوقت

احلاضر).
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تـسلـمت وزارة الصـحة والبـيئـة  دفعة
ـتـطـورة أولـى من عـجالت االسـعــاف ا
مـزودة بـأجهـزة مـنقـذة لـلحـيـاة . وقال
مـــديـــر قـــسم االســـعـــاف الـــفـــوري في
الـــوزارة مـــحــــمـــد شـــاكـــر رشـــيـــد في
تـــصــريح امس ان (الـــوزارة تــســلــمت
مـجـموعـة مـركبـات اسـعاف مـكـونة من
 30مـركـبـة كـدفـعـة اولى حـسـب الـعـقد
ــبــرم مع الــشــركــة الــعــامــة لـالدويـة ا
ـتضمن تـسليم ـستلـزمات الطـبية ا وا
ـركـبـات نـوع هـايـسا لـتـوزيـعـهـا ب ا
جـــمـــيع دوائـــر الـــصـــحـــة في بـــغــداد
واحملـــــافـــــظـــــات وحــــسـب احلـــــاجــــة
واضــاف انه (ســـيـــتــولى واالولـــويـــة)
مــركـز الــعـمـلــيـات وطب الــطـوار في
مــبـيــنـا ان الــوزارة عـمــلــيـة الــتـوزيع)
(الـعجالت  ستدخل اخلدمة بعد اكمال
ـتعلـقة بتـثبيت االجـراءات القانـونية ا
رور الـلوحـات وتسـجيـلهـا في دوائر ا
كـافة بـعد الـتنـسيق مـعهـم الجناز هذه
مشيرا الى ـمكنة) الـلوحات بالسرعة ا
ـــوضـــوع  يــعـــزز خـــدمــات ان (هـــذا ا
االســـعــاف الــفــوري فـي نــقل احلــاالت
ـرضـية واحلـاالت الـطارئـة واالسـهام ا
بــشـكل فــاعل في ضـمــان تـأمــ حـيـاة
ــــصــــابــــ قــــبل ان يــــتم ــــرضى وا ا
ــســتـشــفى الـى جـانب ادخــالــهم الى ا
تــمـكـ األطـبــاء من اكـمـال الـســلـسـلـة
الـــــعالجـــــيــــة االولـــــيــــة لـــــلــــمـــــرضى
واوضـح رشـيــد ان (هـذه ( ــصــابـ وا
ــــيــــة ـــــركــــبــــات مـن مــــنـــــاشئ عـــــا ا
ـواصفـات حديـثة ومـزودة بأجـهزة و

ومـسـتــلـزمـات مـنـقـذة لـلـحـيـاة لـتـكـون
ــثـالــة ردهـة طــوار مـتــنـقــلـة تــقـدم
لــــلـــــمــــصــــابــــ كـل وســــائل انــــقــــاذ
وتابع ان (هـناك دفعات أخرى احلـياة)
سـتـصل الى دوائـر الـصـحـة في بـغداد
ـناطق ـا فيـهـا ا واحملـافـظـات تبـاعـا 
احملـــــــررة من اجـل رفع مـــــــســــــتــــــوى
اخلــدمـات الـصــحـيــة والـطـبــيـة فــيـهـا
الكــات بـــالـــشــكل األمـــثل). ونـــفـــذت ا
الـراقابـية في قطـاع الكـاظميـة للـرعاية
الـصحـية االولـية الـتابع لـدائرة صـحة
بــغـداد الـكـرخ حــمـلـة رقـابــيـة اسـفـرت
الـعـثـور عـلى اكـثر من  52الـف لتـر من
شـروبات الغازية مـنتهية الـعصائر وا

الصالحية . 
وقــال مــديـر الــقــطـاع عـالء مـوسى في
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (فرق من
الــراقــابــة الــصـحــيــة وبــالــتـعــاون مع
االجـهزة االمنية قامت بأتالف اكثر من
ــشـروبـات الــغـازيـة  52الـف لـتـر من ا
والـعـصـائـر مـنـتـهـيـة الـصالحـيـة عـثـر
واضاف انه عـليـها في احـدى اخملازن)
شـروبات ( اتـالف هذه الـعصـائـر وا
ــــــوجب مــــــحـــــظــــــر اتالف رســــــمي
وبـحـضور صـاحب الـعالقة). وتـمـكنت
وحــــدة تـــأهــــيل األطــــفـــال في مــــركـــز
عاق ـصطفى التخصصي لتأهيل ا ا
من تـأهـيل طـفـلـة تـبـلغ من الـعـمر أربع
سـنوات تعـاني من ضمور بـالدماغ من

النوع التشنجي . 
عاجلـة الطبـيعيـة ضي محمد وقـالت ا
ركز راجعة ا إن (ذوي الـطفلة قاموا 
لـيتم إجـراء جلسـات عالج طبيـعي لها

·UFÝ«  U³ d  s  WF œ rKÒ ²ð W×B «

 …UO×K  …cIM  …eNłQÐ …œÒËe

هدي  jOK³ð∫ آليات االمانة مركونة في شارع الكرادة خارج بعد اجناز تبليط شارع عادل عبد ا
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رأة اقامتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية ناهظة العنف ضد ا WO∫ جلسة نقاشية ضمن حملة  UF


