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اخلـدمــة  كــونــنـا مــوظــفــ عـلى
الك الـدائم قـبل  2003 وجـمـيع ا
أقـــرانــــنـــا مـن الـــدوائــــر االخـــرى
أعـــادوهم الـى اخلـــدمــــة واحـــيل
الـبـعض مـنـهم  عـلى الـتـقـاعد اال
نــحن وهــذا مــا يــثــيــر شــكــوكــنـا
بــتـعــيــ بــدالء عــنـا) مــطــالــبـ
رئــيس الــوزراء بـ (فـــتح حتــقــيق
ـلف وإيـجـاد حل عـاجل في هـذا ا
لتلك الشريحة التي تعيش ظروفا
صــعــبــة وقــاســـيــة في مــواجــهــة
مـــتـــطــــلـــبـــات احلــــيـــاة من خالل
إعادتـهم الى اخلـدمـة او إحـالـتهم

على التقاعد). 
وظـفـة ثـريـا عـبـد الـكر وقالـت ا
لـ(الزمـان) ان (احلـال قـد تـدهورت
ونـحن ال مــعــيل لـنــا بـعــد ان كـان
لــديـنــا أمـل في ان يــعــيـدونــا الى
اخلـدمـة ولـكـنـهـم أعـطـونـا مـنـحـة
ـدني طـوار ابـان عـهــد احلـاكم ا
ـر واآلن ساءت الظروف بول برا
اكــثـــر وتــعـــقــدت االمـــور كــثـــيــرا
والســـيــــمــــا ان االســـعــــار أخـــذت
ــأكل حــتى بــاالرتــفــاع بــدءاً من ا
مــــوضـــحــــة انه (خالل ـــســــكن) ا
مــــراجــــعــــاتــــنــــا لــــلــــوزارة كــــان
سؤولون فيها دائما يقولون لنا ا
اعــيـــدوا مــعـــامالتـــكم من جـــديــد
لنقدمها مرة ثانية ولكن اكتشفنا
انه مــجـرد روتــ وال احــد يــقـلب
ــعــامالت أو يـنــظــر الـيــهـا هـذه ا
بــــاالســـــاس حــــيـث وصــــلـــــتــــني
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نـحـلة تظـاهـر مـوظفـو الـدوائـر ا
في بــغـداد امس امــام مــجــلـسي
الــوزراء والـــنــواب لــلـــمــطـــالــبــة
بإعـادتهم لـلخـدمة بـعد  16 عاما
من الــوعـود  مــهــددين بــتـنــفــيـذ
اعتصام مفتوح في حال تسويف
ـــعـــنــيـــة حلـــقـــوقــهم اجلــهـــات ا
ــشـروعــة .وقــالــوا في احــاديث ا
لـ(الزمـان) امس ( نـحن لـفيف من
ــنـــحــلــة في مــوظــفـي الــدوائــر ا
وزارة الـدفـاع الـبـالغ عـددنـا 450
مـوظـفا ومـن كال اجلـنـسـ  كـنّا
نــــعــــمل قــــبل  2003 في دوائـــر
الـوزارة اخملــتـلــفــة وبـعــد مـجيء
االحتالل تقـاضينا مـنح الطوار
والـبــالـغـة  150 الف ديـنــار لـكل
شـهـرين حـتى فـوجـئـنـا بـقـطـعـها
عــــــام  2016 دون مـــــــســــــوغ او
ســـبب) واضــــافـــوا ( راجــــعـــنـــا
الـعـديـد من دوائـر الـوزارة لـبـيان
موقفنا والسـيما ان خدمـتنا تبلغ
اكـثر مـن عشـر سـنـوات اال انه لم
جنـد أســبــابــا مــقـنــعــة او رغــبـة
ا فقط بإعادتنا الى اخلدمة  وا
وعـود تــطـلق بــ احلـ واآلخـر
ـــــوضـــــوع الى وزارة وإرجــــاع ا
ـــالــــيـــة بـــحــــجـــة عــــدم تـــوفـــر ا
الـتـخــصـيـصــات الالزمـة. وبـرغم
ذلك لم نــــتـــوقف حـــيـث طـــرقـــنـــا
ـسـؤولـ إليـجـاد حـلول أبـواب ا
شـكالتـنـا لـكن حتـى ذلك لم جند
نـــفــــعـــا فـــقـط إطالق وعـــود دون
تنـفيـذ). وأكدوا ان ( جـهات عـليا
في الـــــوزارة تـــــســـــلـــــمـت مـــــلف
ــدنــيــ ضــمن تــلك ــوظــفــ ا ا
ـنـحــلـة ووعـدت ايـضـا الـدوائـر ا
ـسـؤولـة عن ـفـاحتـة اجلهـات ا
تــأخــر إعــادتــهم الى اخلــدمــة او
إحالتهم على التقاعد وهذا االمر
يحدث عند كل تـظاهرة حيث يعد
ــوضــوع بــشـكل هـؤالء بــحــسم ا
عــــاجل النـه حق شــــرعـي لــــتــــلك
الـشـريحـة) الفـتـ الى انـه (بـعد
مرور  16 عاما الحظـنا ان جميع
الــوعــود الــتي تــطــلق كــاذبــة مع
اســـتـــمـــرار تـــســـويف احلـــقـــوق
ـتمـثـلة بـإعادتـنا الى شـروعة ا ا
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حــقـوقـهم وحـقــوق عـائالتـهم). بـدوره
وعــد رئـيـس مـجــلس الـنــواب مـحــمـد
ــضي اجملـلس في احلــلـبــوسي بـأن 
إقــرار الـتـشــريـعـات الـتـي تـوفـر سـبل
الـعيش الكر جلميع العمال وتضمن
ــــشــــروعــــة. وخــــاطب حــــقــــوقــــهم ا
ـاثل احلــلـبـوسي الـعـمــال في بـيـان 
داعـيا اياهم إلى (مواصلـة ما تبذلونه
من جــهـدٍ وعـطـاء; لـكـل مـا فـيه اخلـيـر
والــتـقـدم لـبـلـدنـا احلــبـيب فـأنـتم من
تـمـثــلـون الـركـيـزة األسـاسـيـة لـلـبـنـاء
ـهــمـة) ــرحـلــة ا واإلعــمـار فـي هـذه ا
وطــــــالـب رئــــــيس حتــــــالـف اإلصالح
واإلعــمــار عــمــار احلــكــيم بــتــشــريع
الـقــوانـ الـكـفـيـلــة لـلـنـهـوض بـواقع
الـطـبقـة العـمالـيـة. وطالب احلـكيم في
بيانهالسلطت التنفيذية والتشريعية
بـ(الـــعـــمـل الـــدؤوب لـــسن وتـــشـــريع
الـقــوانـ الـكـفـيـلــة لـلـنـهـوض بـواقع
الـطـبـقـة الـعـمـالـيـة الـعـراقـيـة وتـأمـ
صـانع الـكاسدة عـامل وا مـتطـلبـات ا
بـغيـة االكتفـاء باليـد العراقـية العـاملة
.( ـنتجـات الوطنـية صنـاعياً ذاتـيا وبا
وشـهـدت بـغـداد وعـدد من احملـافـظات
ناسبة االول امس مـسيرات احتفالية 
ـسيـرة الـسنـوية من ايـار. وانـطلـقت ا
ي في بغداد ـناسبة عـيد العمـال العا
عند الساعة العاشرة من صباح  امس
ـسـرح الــوطـني (حـديـقـة من ســاحـة ا
الـفانوس السحـري وانتهت في ساحة
االنـدلس (حديـقة فتـاة بغـداد) بعد ان
مـــرت بـــشــارع الـــســـعــدون وســـاحــة
كـهرمانة. وحرص مـواطن من محافظة
األنبار على تكر العامل في االجور
ــســطـر) عــلى طـريــقـته الــيـومــيـة بـ(ا
ــــواطن وهـــو من اخلــــاصـــة. ودعـــا ا
ــسـطـر الى اهــالي الـفــلـوجـة عــمـال ا

معلومات من احد االشخاص انها
تــــــتـــــلـف وتــــــرمى فـي حــــــاويـــــة
ــهــمـالت).واشــارت الى ( إعــادة ا
فئة قليـلة من اقرانهـا يكاد يعدون
عــلـى االصـــابع جملـــرد ان لــديـــهم
وساطة او لكـونهم اقربـاء لضباط
كــبــار فـي الــوزارة امـــا نــحن فال
ـسـلـوبة احـد يـطـالب بـحـقـوقـنـا ا
بـــرغم مـــرور اكـــثـــر من عـــقـــد من
الـزمن). واضــافت عــبـدالــكـر ان
(ظــروفي صـــعــبـــة جــدا بـــعــد مــا
طـردت من مــنـزل كــنت اسـتــأجـره
بلغ مرتفع بسبب زيادة ايجـاره 
حيث اليـسـتـطيـع زوجي ان يوفق
ب توفير بدل االيجار ومتطلبات

عـيـشـة والسـيمـا اذا كـان هـناك ا
ابنـاء يـحتـاجـون الى مـستـلـزمات
كــثـــيــرة لــيـــكــمــلـــوا مــســـيــرتــهم
الـدراسـيـة وعـنـدمـا لم اجـد مـنـزالً
بسـعـر مقـبـول فاحتت اهـلي بـهذا
ـوضـوع واستـطـعـت ان اقنـعـهم ا
في ان يفـرغـوا لـنـا غرفـة صـغـيرة
في دارهم تـؤيـنـا من حـر الـصـيف
وبرد الـشـتاء) مـطـالـبة احلـكـومة
اجلــديـــدة بـ (الــنـــظـــر الى هــؤالء
وظـف والـسعي بـجد إلعـادتهم ا
الى اخلـدمــة اسـوة بـأقــرانـهم في
ؤسسات االخرى التي  ايجاد ا
احلــلـــول لــهـم الن الــرواتـب الــتي
ستمنح لهم ستساعدهم في تذليل

ـــعـــوقــــات الـــتي الـــكــــثـــيـــر مـن ا
واجـــهـــتـــهم طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات
ـوظـفـة جـنان اضـيـة).  وقـالت ا ا
نـاصـر ان (عـددنــا لـيس بـالــكـبـيـر
وباالمـكـان اعـادتـنـا الى الـوظـيـفة
من دون حتــمـــيل الـــدولــة اعـــبــاء
ماليـة كبـيرة) واوضـحت (ال نريد
شـــيـــئـــاً ســـوى ايـــجـــاد حل لـــنـــا
والســرنــا والــعـيـش بــكــرامـة واال
نكون عالة على االخرين فنحن في
زمن ال يــسـتــطــيع اخ ان يــتــحـمل
ــوظــفـة وداد اخـاه). وتــســاءلت ا
شــواي عـن (اســبـــاب اعـــادة عــدد
قـلـيـل مـنـا من دون الــتـفـكــيـر بـأن
هناك عوائل اخرى لديها اطفال ال

الـتـجـمع في مكـان اعـده لهـذا الـغرض
ووزع  بــــيــــنــــهم طــــعــــامًــــا وأمـــواالً
ـناسـبة.في غـضون ذلك ومـصـاحف با
اعلنت  النائبة عن اإلصالح إقبال عبد
احلــــســــ ان اجملــــلس ســــيــــنــــاقش
مـقـترحـات تتـضمن رفع أجـور العـمال
الى  500 الـف ديـــنـــار وشــــمـــولـــهم
ــخـصـصــات اخلـطـورة.وقــالت عـبـد
ـان احلــسـ في بـيــان امس ان (الـبـر
سـبق له ان صـوّت عـلى قـانـون الـعمل
رقم  37 لــســنـة  2015 الــذي يــحـوي
الـكـثيـر من الضـمـانات لـلعـمال اال ان
تـنفـيذه اليـزال محـدود جدا لـغاية االن
مـن جانـب بـعض الـدوائـر في الـقـطاع
الـــعـــام واخلـــاص) .وبـــحـــسب عـــبــد
احلــــســـ فــــإن (مـــجــــلس الــــنـــواب
ـقـترحـات الـتي تـقـدم بـها سـيـنـاقش ا
ـثلـو النـقابات الـعمـاليـة برفع أجور
الـعـمال الى  500 الـف دينار والـعمل
ـــهـــنـــيــة عـــلى تـــوفـــيـــر الـــسـالمـــة ا
خـصصات والـتجـهيـزات وشمولـهم 

اخلطورة).

يـتــفـهــمـون االمــر). وكـان الــنـائب
السابق مثال االلوسي قد دعا الى
وظف الى اخلدمة اعادة هؤالء ا
ومعـاجلـة  التـركـات الثـقيـلـة التي
تـعاقـبة.وقال تسبـبهـا احلكـومة ا
االلـــــوسـي لـ(الــــــزمـــــان) فـي وقت
ســابق ان (هـــنــاك تــركــة ثـــقــيــلــة
ـالي نـتــيـجــة الــفـســاد االداري وا
تـعاقـبة وروث من احلـكومـات ا ا
حـيث هـنـاك مـلـفـات كثـيـرة وعـلى
ــعــنـــيــة مــعــاجلــتــهــا اجلــهــات ا
والسـيـمـا ان مــلف اعـادة مـوظـفي
همة لـفات ا نـحلة من ا الدوائر ا
ــواطـــنــ الــتـي تــخص حـــيـــاة ا

واستقرارهم).
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هـنـأت الرئـاسات الـثالث امس العـمال
ي  داعــيــة الى إيالء بــيــومــهم الــعــا
ابــنــاء الــطـبــقــة الــعــامـلــة االهــتــمـام
والـرعاية الالزم وحتس مستواهم
ــعــاشي مــؤكــدة حـرصــهــا تــوفــيـر ا
الئــمــة لــلــعــمل وتــشــريع الــبــيــئــة ا
الــــقــــوانــــ الــــتـي حتــــفظ حــــقــــوق
الــعـمـال.وبــحـسب بـيــان رئـاسي فـقـد
(هـنـأ رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح
عــامالت وعــمـال الــعــراق والـطــبــقـة
ـنـاسبـة الـذكرى الـعـامـلة في الـعـالم 
ي) محييا الـسنوية لعيد العمال العا
(دور عــــمــــال الـــعــــراق ونــــضـــالــــهم
وتــضـحـيـاتــهم الـغـالــيـة من أجل نـيل
احلــريــة والــتــحــرر). وأكـد صــالح ان
(الــعـمـال ســيـكـونــون في طـلــيـعـة من
يـضطـلع بعـمليـة بنـاء واعمـار العراق
ـتواصل لدفع عـجلة مـن خالل العمل ا
االنـتـاج والـتـطـور لـتـحـقـيق الـتـنـمـيـة
الـشاملـة في اجملاالت كافـة) من جهته
ـهدي قـال  رئـيس الوزراء عـادل عـبد ا
فـي بيان تـهنـئة إن (األول مـن أيار هو
مــنــاسـبــة إلعالء قــيــمـة الــعــمل الـذي
بـــــدونه لـن يــــتـــــرسخ االســـــتــــقــــرار
االقــتـصـادي واألمـني وهــو مـنـاسـبـة
مـهـمـة ايـضـاً لـتـعـزيـز كل اجلـهود من
اجـل ان تكـون بـيئـة الـعـمل سواء في
الـقطاع اخلاص أو العام بيئة صحية
وقــانـونــيـة وحتــمي حـقــوق الـعــمّـال
ــطــلــوب في وتــمــنــحــهم الــضــمــان ا
التقاعد واحلماية من البطالة والعالج
ـهـني وحتـقـيـق شروط واالسـتـقـرار ا
هـنية ضـمن بيئة الـسالمة والصـحة ا
الــــعـــمـل والـــتــــدريب والــــتـــطــــويـــر
ـستمرين وتهيئ لـهم محيطاً يراعي ا
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فـي مـــحـــافــــظـــة كـــركــــوك.وقـــالت
ــديـريـة في  بـيــان امس (تـمـكـنت ا
مـــفــارز مـــديــريـــة االســتـــخــبــارات
الــعــســكــريـة في مــقــر الــفــرقـة 14
بـالـتـعـاون مع استـخـبـارات الـفوج
ـشـاة  51 مـن إحـبـاط األول لــواء ا
عــمـلــيـة تــهـريب كــبـيــرة تـضــمـنت
عــشــرات اآلالف من لــتــرات الــنـفط
ــهـرب بــواسـطــة اربع شــاحـنـات ا
حــوضــيــة كــبـيــرة) أن (مــفــارزهـا
ـهـرب تـمـكـنت من الـقـبض عـلى ا
والــشــاحــنــات في مــنــطــقــة الـزاب
الــــتـــابــــعـــة إداريــــا إلى كــــركـــوك
وتـــســـلـــيـــمــهـم الى اجلـــهــات ذات
الــــــعالقــــــة التـــــخــــــاذ اإلجـــــراءات

القانونية الالزمة).

الـــــبــــيــــانـــــات يــــصـب في اإلخالل
ـفـوضـيـة في بـحــيـاديـة ومـهـنـيـة ا
هـــذه احملـــافـــظــــة الـــتي هي اصال
مـشكوك بحـياديتهـا)على حد قوله.
وطـالب مـحـمد فـي بيـانه (اجلـهات
ذات الــــــعالقــــــة فـي احلـــــكــــــومـــــة
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا االحتــاديــة وا
لـالنــتــخـــابــات بــالـــتــدخل اجلــدي
والـسـريع لـكشف جـمـيع مالبـسات
هـــذا احلــادث و أســـبــاب وقــوعه)
عـازيا طلبه هذا الى (الشك بوجود
أيــــدٍ خـــلـف  احلـــادث وإن احـــراق
اخملــزن كــان ألهــداف حــزبــيــة).من
جـــهــــة اخـــرى اعـــلـــنـت مـــديـــريـــة
االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة  عن
إحـباط عملية كبيرة لتهريب النفط
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طـــالب نـــائب عن كـــتــلـــة تـــغــيـــيــر
ـفــوضـيـة احلــكـومـة االحتــاديـة وا
الـعلـيـا لالنتـخابـات بالـتحـقيق في
فـوضـية حـادثـة احـتراق مـخـازن ا
فـي اربــيـل وكــشف مـالبــســـاتـــهــا
مـشـككـاً بـوجود أيـد خـلف احلريق
ألهـداف حـزبيـة. وقـال كاوة مـحـمد
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(حـــريــقــا نـــشب في أحـــد مــخــازن
ــســتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعــلــيـــا ا ا
لالنتخابات في مدينة اربيل كانت
علومات حتـتوي على األجهـزة و ا
ـصـوتي اخلــاصـة بـالـبـايــومـتـري 
احملـافظـة ) مضـيفـا ان (حرق هذه
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