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ـــالـــيـــة ـــســـتـــحـــقـــات ا بـــصـــرف ا
زارع الـذين سوقوا للفالحـ وا
محصـولهم من الـشعير الـعلفي في
مـحافـظة نـيـنوى لـلمـوسم الزراعي
2014 لـلـدفـعـتـ الـثـامـنـة عـشر و
ن لم تـرد بحقهم التاسـعة عشر  
وجب مـؤشـرات أمـنـيـة سـلـبـيـة و
ـــعــلـــومــات الـــواردة من مـــجــلس ا
األمن الــوطــني ووفــقــاً لــلــضــوابط
والــتـعـلـيـمـات الـصـادرة ) ,مـشـيـرا
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أكـــدت دائــرة الـــبــيـــطــرة في وزارة
الـــــزراعـــــة عن تـــــطـــــابـق نـــــتـــــائج
ــرض فـــحــوصـــاتـــهـــا اخلـــاصـــة 
ـشــخـصـة في أنـفــلـونـزا الـطــيـور ا
البصرة مع الفحوصات اخملتبرات

ية .  العا
وقـال بيـان للـوزارة تلـقته (الـزمان)
امس ان (الـدائرة تـعـلن عن تـطابق
رض نتائج فحوصاتها اخلاصة 
ـشــخـصـة في أنـفــلـونـزا الـطــيـور ا
البصـرة مع الفحوصـات اخملتبرية
يا فـي لندن ـعتـمدة عـا ـرجعـية ا ا
ــرض بـــعـــد إرســال عـــيـــنـــات من ا
لــلــتــأكــد مــنه) ,واضــاف (نــطــمــئن
ـواطـن بـعـدم وجود أيـة إصـابة ا
في الــعــراق والـــبــصــرة عــلى وجه
اخلـصـوص بـفـضل تــظـافـر جـهـود
ـستـشـفى البـيـطري الـعـاملـ في ا
الـتــعـلـيـمي في احملـافـظـة من خالل
ســـرعـــة  تـــعـــامـــلـــهم فـي احـــتــواء
اإلصابـة الواحـدة التي سـجلت في
أســـواق بــيع الـــطــيــور احلـــيــة في

البصرة). 
 UI×²  ·d

وبـــــــاشــــــرت الـــــــوزارة بـــــــصــــــرف
مــســتــحــقــات مــســوقـي مــحــصـول
ــواقع الـشــركـة الــشـعــيـر الــعـلــفي 
الـعـراقـيـة إلنـتـاج الـبـذور لـلـمـوسم
الــــزراعي 2014 فـي مــــحـــــافــــظــــة
نـــيــــنـــوى من اجل زيـــادة اإلنـــتـــاج
احملــــــلـي . واوضح الــــــبــــــيــــــان ان
(الـــوزيـــر صـــالح احلـــســـنـي اوعــز

خلــــمــــســـة ايــــام (الــــقـــاء عــــدد من
احملـــاضــرات ومـــنـــاقــشـــة عــدد من
ــواضــيع مـنــهــا اهـمــيــة تـســمـ ا
الــــعــــجــــول وتــــصــــنــــيع االلــــبــــان
والـــتــعـــريف بـــصـــنــاعـــة احلـــلــيب
ومــكــونــاته وطـرق اخــذ الــعــيــنـات
والــفــحــوصـــات الــتي جتــري عــلى
مـشـتـقـات احللـيب واهـمـيـة االلـبان
ــضــاد الـــعالجـــيــة والـــفــرق بـــ ا
عـزز احليوي) ,واشار احليـوي وا

الى ان (عــــدد مـــســــوقي الــــدفــــعـــة
الـثـامنـة عـشـر بلغ  25مسـوقا  في
مـا بـلغ عدد الـدفـعة الـتـاسعـة عـشر

34 مسوقا). 
ـركــز االرشـادي الــتـدريـبي ونــظم ا
الـزراعي في كـركوك دورة تـدريـبـية
بـشـان تـسـمـ الـعـجـول وصـنـاعـة
ـنـتجـات احلـيـوانـية في االلـبـان وا

احملافظة. 
وجــرى خالل الــدورة الـتي امــتـدت
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قضية حقيقية نظرت بها محكمة عربية ..
قـضية  قد تـبدو عند الـبعض غريبـة  لكنها في شـرع الله طبيـعية  ولم يقم
ـتخاصـمان) فـيها بـأكثـر من واجبهـما.. ومـهما كـان وصفهـا فهي قـضية (ا
واقـعـيـة  ولـيـست مـن اخلـيـال  أو من قـد الـزمـان  نـظـر فـيـهـا الـقـاضي
وأصـدر حـكمه  ودخـلت تـاريخ احملـاكم  وحـظيت بـاهـتـمام الـرأي الـعام  
باركة وتـناولها  االعالم بذلـك الوصف في حينه  ووجدت  في هـذه االيام ا

فرصة مناسبة للتذكير بها عسى أن تكون لنا معلما  ولالجيال درسا..
ـباركة التي ننعم  فـيها بفضل سيد في الـبدء نبارك للمـسلم  هذه االيام ا
ـؤمـنـ  وتـوفـيـقه بـالـصـيام الـشـهـور  وأشـرف األزمـان  ونـعم الـله عـلى ا

والقيام وقراءة القرآن ..
شـهر رمضان لـلمؤمن محـطة إستراحـة بعد رحلـة طويلة يـحتاجهـا للراحة 
والـتزود بـالوقـود  لكي تسـأنف النـفس رحلـتهـا  براحـة وأمان  دون توقف

يعطل سيرها نحو هدفها النهائي  الذي تبتغيه في رحلتها ..
ؤمن  لـلمـراجعة في هـذا الشـهر الـكر أتـاح الله فـرصة مـهمـة لالنسـان ا
وتـقو النـفس وسبر أغـوارها  ومصارحـتها بـاخطائـها  وكشف خـباياها
ط مـا إعـتـادت عـلـيه مـن سـلوك من أجل  بـنـائـهـا بـشـكل سـلـيم  وتـغـيـيـر 

وتصرفات بعيدة عن الله وما شرعه لعباده ..
ومن (فـقه احملاسبـة)  أن يتـأمل االنسان مـسيرته وسـيرته  ويزن تـصرفاته
ـيزان الله  –وهـو احلق   ومنها عـالقته مع والديه ..  فلـيس بعد حق الله
حق يـتـقدم عـلى حق الـوالـدين  (وقضى ربـك إال تعـبـدوا إال اياه وبـالـوالدين

إحسانا .. ) ..
فال  يـتصور كائن من يكون  مهما كانت درجة تدينه  وما أضفي عليه من
سجد  االلـقاب أن ينال أجر صيامه وقيامه وقراءة القرآن  وإعتكافه في ا
دون أن يـعطي أقـرب الـناس حـقه وإسـتحـقـاقه علـيه كـما أمـره اللـه سبـحانه

وتعالى ..
 فـمـثل هذااالنـسـان  يكـون قـد وقع في وهم كـبيـر  وإبـتعـد عن حـكم الله ..
ا ال يـعرفه ( ! ) أو يـتغافـل عنه ويتـجاهـله.. ( أال أنبـئكم بـأكبـر الكـبائر فـر
عـند الله .. قالوا بلى يارسول الـله .. قال : االشراك بالله  وعقوق الوالدين

وشهادة الزور ) ..
ـؤمن  ومن يـعرف حق الـله  لكـنهـا  تكـون غائـبة تـلك من البـديهـيات عـند ا
ن يـتـخـذ الـعـبـادة عادة  أو تـقـلـيـدا إجـتـمـاعـيـا  دون مـضـمون عن غـيـره 
حـقيقي  يبدو من يخالـفه غريبا في محيطه االجـتماعي  وليس محطة تأمل
لـفـهم معـانـيـها وفـائـدتـها  وأهـدافـهـا التي شـرعت من أجـلـهـا  ويكـون لـها

أثرها الواضح  في السلوك  ..
صـور جـمـيلـة وأخـرى نـقـيـضـة  حتـمل اجلانـبـ .. الـبـر والـعـقـوق ..  لكن
صـور اخلـير أكـثـر بـكثـيـر بـالـتأكـيـد ..نـقـرأ عنـهـا  أو نـشـاهدهـا أمـامـنا أو
ـشرقة لرجل تـختزنها الذاكـرة عن قريب أو بعيد ... ومـنها هذه الصورة ا
تـقاضيا في احملـكمة للفـصل بينهـما  بعد أن عـجزا أن يحال ما بـينهما من
(خالف) ..  كــان كل واحــد مـــنــهــمــا يــرى أنه  األحـق بــاحــتــضــان والــدته
ورعـايـتـهـا والـسـهـر عـلى راحــتـهـا   بـاخـتـصـار (يـريـد أن يـبـرهـا ويـكـسب

أجرها)  بعد أن (بلغت من العمر عتيا)  لينال رضا الله وثوابه ..
ـا فــيـهـا وسـائل الـتـواصل  قـضـيـة تـنــاقـلـتـهـا وسـائل االعـالم اخملـتـلـفـة  
االجـتـماعـي عرضت أمـام مـحـكـمة سـعـوديـة وصـفت (باالغـرب) الـتي يـنـظر

ا على مدى تاريخه .. فيها القضاء  ر
إطـلعـت على هـذه الـقضـية بـعـد أن نشـر قـبل أيام  خـبـر في وسائل االعالم
عن وفـاة صاحبـها  وأوحت لي بكتـابة هذه االسـطر للعـبرة واالعتـبار بها 
ـ  عسى أن والـوقـوف إجالال واحـترامـا لألم اجلـلـيلـة  ولـلـرجـل الـكـر

يستفيد  منهما  من لم يكن على شاكلتهما ..
(حـيـران) وشـقـيـقه  االصـغـر  (غـالب) إخـتـصـمـا ليـس علـى مال أو إرث أو
غـنيـمـة معـيـنة يـســــعـى كل واحد مـنـهمـا أن يحـصل عـليـهـا من والدته  بل
كـان كل منـهمـا يعـرض أدلـته في القـضيـة  موضع (اخلـصام)  ويـثبت أنه
قـادر أكثـر من األخـر على رعـايتــــــها بـالشـــــكل األمـثــل ليـكـــسب الـقرار

الى جانبه ..
كانت األم تسكن مع ولدها (حيران)  لكن أخيه  شعر بأنه كبر في السن 
ولم يـعـد قـادرا عـلى خـدمــتـهـا كـمـا يـتـمـنى  وهـذا مـا يـرفـضه (حـيـران)  
ويـؤكد له بـأنه على إسـتعـداد خلـدمتـها  ولـيس هنـاك ما يـنقـصهـا وسيـبذل

زيد من أجل ذلك  .. ا
وعـندما لم يـتوصال الى حل لم  يـكن أمام الشـقيق االكبـر غير أن يـلجأ الى
الـقضاء   الذي حكم لصالح االصغر  بعد أن رفضت االم عند إحضارها
الى احملـكمة في (كرتون) كـانا يتنـاوبان على حمله  لـكبر سنهـا وقلة وزنها
ا (ال يتجاوز 20 كـيلو غراما)  االنحياز ألحدهما  لكنها كانت على وعي 

تقوله ..
 قـالت األم بــاخـتـصــار وهي تـشـيــرالى عـيـنــيـهـا (هـذا عــيـني هـاذي  وذاك
عـيــــني  تـلك) أي أنـهمـا في مـنـزلـة مـتـساويـة  لـكن الـقـاضي حـكم بـرعـاية

إبنها الصغير لها مقدرا مصلحتها ..
تـثل للقرار  وحكم العمر  النه أصبح ولم يـكن أمام االخ  الكبير غير أن 
شـيخا كبيرا  ولم يكن أمام القاضي غـير أن يتخذ هذا القرار  وما أسعد
شـقيقه  النه كسب القضية .. وقد  أجهش   الكـبير - وهو يستسلم للقرار
-  بـالـبـكـاء  ألنه خـسـر الـقــضـيـة  وسـتـغـادر والـدته مـنـزله  وأبـكـــى مـعه
شـقيقة  (الفائز)  وأبـكى معه من قـــرأ أو سمع بهذه الـقـــصة اجلميلة في
الـوفـاء واالحـتـرام وااللـتزام والـعـرفـان بـاجلـمـيل .. وهـو يـقول .. كـيف له -

وأمه حية  –أن ال يكون حتت قدميها  ..?..
كم كانت هذه  األم  عظيمة ..?

ولك أن تـتصور كم كانت  تربيتـها لهما عظيـمة  ايضا بحيث جعـلتهما بهذه
الـدرجة من الوفاء واالحترام  ومعرفة حدود الله بحيث يدخالن في خصام
في سـاحـة الـقضـاء لـلـفوز بـرعـايـتـها وإصـرار كل واحـد عـلى حـقه في هذه
نـزلة الـرعايـة دون أن ينـال  من عزمه قـرار تـأجيل اجلـلسـات للـظفـر بهـذه ا

الكبيرة عند الله والناس  ..
حقا... االم مدرسة ..

أليست اجلنة حتت أقدام األمهات ..?
 وبـذلك حتولت  قـضـية (حـيران وغـالب)  مع إمهـمـا في حيـنهـا  الى قضـية

ساجد .. رأي عام وحديث الناس واالعالم وا
أين هـذه القصـة الرائعـة من قصة إؤلـئك الشباب الـذين أودعوا والدهم  في

سن  (العجزة)  بعد أن رفضت زوجاتهم أن يعيش معهم .. دار ا
لـقد  إدعى أحدهم  وهو يسلمه للـدار بانه وجده في الشارع  وعطف عليه
سن  لـكسب األجر عند الله  وتـرك هاتفه عند البواب بـتوصيله الى دار ا
لـكي يتـصل به عنـد وفاته لـيكـمل (واجبه االنـساني) لـيس لدفنـه (لوجه الله)
ـلك ـرة  بل مـن أجل إقـتــســام االرث  النه كـان مــيــسـور احلــال و هــذه ا
الــكـثــيــر من االمـالك والـعــقــارات  لــكــنه بــعــد أن عــرف بـفــعل أوالده مــعه
ــســنــ  لم يــتــحــمل هــذه الــصــدمــة فــقـرر(أن وعــقــوقـهـم  وأنه في دار ا

.. سن لك لصالح دار ا يكافأهم) على فعلهم بالتبرع بكل ما 
ولم تـدم فرحـتهم طـويال بـعد أن أخـبرهم الـبواب بـوفاة والـدهم فقـد فوجـئوا

سن   .. بقرار تخليتهم الشقق التي يسكنونها النها تعود الى  دار ا
وشتان ب القصت  ..

قـصص كــثـيـرة عن بـروعـقــوق الـوالـدين  من األبـنــاء حتـمل مـعـاني ودالالت
عميقة   ال يسع عمود لها  ليتنا نتعظ بها ..

والسعيد من برهما ...
وفي ذلك فـليـتنـافس األبـناء  لـلفـوز في اجلنـة .. فهي حتت أقـدام أمهـاتهم 

وليست بعيدة عليهم  بل في داخل بيوتهم ..
 } } } }

∫ bOH  Âö

ـعـنـي نـعـود الى الـلـغة الـعـربـيـة وجـمـالـها .. فـمن جـمـيل مـا قـرأت هـذين ا
قسطون والقاسطون ) والفرق بينهما .. ..(ا

القسط : العدل ..
الـقـاسط : هو اجلـائـر والظـالم في حـكمه وتـعـامله مع الـنـاس وأهله ومع من
يـتـولى أمـرهم ..( وأمـا الـقـاسـطـون فـكـانـوا جلـهنـم حـطبـا ) .. اجلن .. 15

ـتـــــــعدون ـعـــــــتدون  ا ون ا ـعــــــنى هنـا .. الـظـــــا ا
حلـــدود الـــله  وجــــزاؤهم حـــكم الــــله في هـــــذه األيـــة

باركة .. ا
ــقـــســـطـــون :  فـــهم أهل الـــعـــدل واالنـــصــاف امـــا ا
واالسـتقـامـة  في حكـمـهم وتعـاملـهم ..( إن الـله يحب

متحنة 18.. قسط ) ا ا
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واكـــد  ريـــزان ســـاريـــجـــا خالل
مــؤتــمــر  في اســطــنــبـول إنحل
اللقاء الذي جرى في الثاني من
أيار كـان األول مع محـاميه مـنذ
الــعـام 2011 واســتــمـر لــنــحـو

ساعة).
U¹—uÝ q UA

مــشـيـرا الى انـه (مع زمـيل آخـر
سـمح لـهمـا فـقط بـلـقائه رغم أنّ
أربعة محامـ كانوا قد تقدّموا

بطلب بهذا الشان).
وتـضمـنت الرسـالـة التي نـقلـها
احملـــامــــيـــان عن اوجـالن قـــوله
(نعتـقد أنّ مشـاكل سوريا يجب
أن حتل بعيداً عن ثـقافة العنف

وأضــــــــاف أن (احلــــــــزب  قـــــــام
بـتـعيـ مـدراء نواحٍ تـابـع له
لــذا يـــتــعــ عــلى فـي ســنــجــار
احلــكــومــة االهــتــمــام وتــوفــيــر
ــنــاطق وكــذلك األمـن في هــذه ا
االهتـمام بـالنـازح اإليـزيدي
الذين تعرضوا إلـى أكبر هجمة
في الــتــأريخ يــنـدى لــهــا جــبـ

اإلنسانية). 
فـيـمـا اجـتمـع زعيـم احلزب  في
تـركيـا عبـد الـله أوجالن باثـن
من مـــحــامـــيه وذلـــــــك لـــلــمــرّة
وفق االولى منذ ثـماني سنوات
مـا قـال أحدهـمـا لوكـالـة فرانس

برس. 

ــوقـــراطــيــة وبــهـــدف إرســاء د
مـحـلـيـة في إطـار احـتـرام وحـدة

األراضي السورية). 
وأضـاف أنّ (حـسـاسـيـات تـركـيا
يـجب أن تؤخـذ بـع االعـتـبار).
وأوقـــفت الــســلــطـــات الــتــركــيــة
1999 أوجـالن فـي شــــــــــبـــــــــاط 
وســجـــنــتـه في جــزيـــرة إمــرالي
قـبـالـة اسـطــنـبـول حـيث ال يـزال

محتجزا منذ 20 عاما. 
وأضرب مـئات الـسجـناء األكراد
عـن الـطـعـام بشـكـل مـتقـطـع مـنذ
تشـرين الـثاني  لالحـتجـاج على

عزلته وتوفي عدد منهم . 
وقال نوروز أويسـال وهو محام

ــــؤتــــمـــر آخــــر ألوجالن خالل ا
(نـــحــتــرم مــقــاومــة أصــدقــاءنــا
داخل وخارج السـجون لكـننا ال
نريـدهم أن يوصلـوا ذلك لدرجة
تـــهــــدد صـــحـــتـــهـم وتـــتـــســـبب
أشـــار بـــوفــــاتــــهم).من جــــهــــته
ســاريـــجــا إلى أنـه (ال يــزال من
غير الواضح إن كـانت اللقاءات
مع احملـام سـتـتواصل بـشكل
دوري). وتـــــــصــــــــنّف أنـــــــقـــــــرة
وحـلــفـاؤهـا الــغـربــيـون احلـزب
حيث على أنه جـماعـة إرهابـية 
أسـفـر تـمـرد أنـصـار احلـزب في
تــركـيــا عن مــقــتل أكــثـر من 40
ألف شخص منذ العام 1984.

الى انـه ( الـــتــــطــــرق الى انـــواع
ـــــاشــــيــــة والـــــتــــلـــــقــــيح سالالت ا
ــــاط تـــســـمـــ االصـــطــــنـــاعي وا
الـعـجـول فـضال عن اجـراء تـطـبـيق
عــمـــلـي بـــشــان الـــشـــروط الـالزمــة
النـشـاء حـضـائـر تـسـمـ الـعـجـول
ــواصــفــات والــشـروط وتــطــبــيق ا

الصحية للتربية). 
W¹œUý—«  «Ëb½

ـركـزعـددا من الـندوات كـمـا واقام ا
االرشاديـة بشـأن خطـورة النـباتات
اخملـدرة في الـعراق. وتـابع الـبـيان
ان (النـدوات التي  تـنظـيمـها في
محافظات ديالـى ونينوى وميسان
تضمـنت القاء عـدد من احملاضرات
الــتي تــطـرقـت الى الــوصف الــعـام
للنباتات اخملـدرة وكيفية التخلص
منها و طرق مكـافحة تلك النباتات
الــتي تــشــكل خــطـرا عــلى الــبــيــئـة

واالسنان واحليوان).
الفـتـا الى انه (من انـواع الـنـبـاتات
اخملــدرة الــتي تــشــاهــد في احلــقل
واهـمـهـا نـبـات الداتـورا وتـأثـيـرها
السلبي على اجملتمع وكيفية احلد

من انتشارها).
مـــــشـــــددا عــــــلى (ضـــــرورة زيـــــادة
ــخــاطــر الــتــوعـــيــة والــتــثــقـــيف 
الـــــنـــــبــــاتـــــات اخملـــــدرة واالنــــواع
ـــنــتـــشــرة في الـــعــراق واعــراض ا
ـتـعـاطـي هذه االصـابـة لـلـشـخص ا
االنواع فـضال عن اهمـية الـتخلص
مـنـهـا حـال ظهـورهـا في الـبـسـات

واالراضي الزراعية). 

سؤولون في وزارة العمل يناقشون واقع ذوي االعاقة WA∫ ا UM

الــصــراعــات في ســهل نــيــنــوى
ومـــلف الـــنــــازحـــ والـــفـــســـاد
ــــشـــاريع وتـــهــــريب الـــنــــفط وا
ـــنـــاطق ـــتـــلـــكـــئـــة وإعـــمـــار ا ا

Æ(دمرة ا
وتابع ان (جميع هذه التحديات
ــــكن جملــــلس نــــيــــنــــوى أو ال 
مـــحــافــظــهـــا اجلــديــد وال حــتى
خــلــيــة األزمــة الــتــعــامل مــعــهـا

بشكل سريع وقوي). 
5Š“U½ …œuŽ

الى ذلـك اعلـن قـائـمـمـقـام قـضاء
ســنــجـــار مــحــمــا خــلــيل عن إن
نع حزب العمال الـكردستاني 
بــقـوة الــسالح عـودة الــنـازحـ

إلى القضاء.
وأكــد خــلــيل في بــيــان امس أن
(األوضـاع فـي سـنــجــار مـعــقـدة
ـمـارســات الـتـعـسـفـيـة بـسـبب ا
غــــيــــر اإلنــــســــــــــــانـــيــــة الــــتي

Æ(يرتكبها احلزب
مـارسات مـشيـراً إلى أن (هـذه ا
هـــــــي التي تمـنع النازح من

Æ(نازلهم العودة 

bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

طــالـب الـــنــائـب عن مـــحـــافـــظــة
نـــيــنـــوى حــنـــ الــقـــدو رئــيس
مـــجــــلس الــــوزراء عـــادل عــــبـــد
ــــــــهـــــــدي إلى إعـالن حـــــــالـــــــة ا
دة شهر الطوار في احملافظة 
ـواجهة وتعـي حاكم عـسكري 

التحديات الراهنة .
وقــال الــقــدو في تــصــريح امس
إن (الــواقع الـسـيــاسي واألمـني
واالقـــتــصـــادي الـــذي تـــعـــيـــشه
نينوى يكون قنـاعة قناعة كاملة
بـأن احلل األمـثل لـهـا هو إعالن
رئــيس الـوزراء حـالــة الـطـوار
ــدة شـهــر والـطـلب مـن مـجـلس
الــنــواب الــتـــصــويت عــلى هــذا
اإلعالن وتـعـيـ حـاكم عـسـكري
بصالحـيات واسـعة فـيها)¨الفتا
لفات الى ان (هناك العديد من ا
اخلـــطــيــرة والــتـــحــديــات الــتي
تـــواجه احملــافـــظــة من بـــيــنــهــا
تـــواجـــد قـــوات حــزب الـــعـــمــال
الـكـردسـتـاني والقـوات الـتـركـية
عـــلـى أراضـــيــــنــــا إضـــافــــة إلى
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ناقـشت وزارة الـعمل والـشؤون
ــتــاحـة االجــتــمـاعــيــة الـســبل ا
لــلـنــهـوض بــواقع ذوي االعـاقـة
لــتــســهـيـل عـمــلــيــة دمـجــهم في
اجملــتــمـع . وقــال بــيــان تــلــقــته

(الــزمــان) امـس ان (مــديــر عــام
دائـــــرة الــــــتــــــأهـــــيـل الـــــطــــــبي
واجملتـمعي لـهيـئة ذوي االعـاقة
في الـوزارة يـاسـ كـاظم خـلف
نـــاقش مع قـــائــمـــمــقـــام قــضــاء
االعــظــمــيــة عــصــام الــعــبــيــدي

ومــديــر مــســتــشــفى الــنــعــمــان
وأعضاء مجلس القضاء األعلى
اخلـدمـات الـتي تقـدمـهـا الهـيـئة
لذوي اإلعـاقة حـسب قانون رقم

38 لسنة 2013).
واضــاف ان (الـلـقــاء تـطـرق الى

تـطــبـيق فــقـرات الــقـانــون الـتي
تــنـهض بــواقع الــشــريــحـة  في
ــركـز الــعــراق فــضال عن  دور ا
ـــعـــاقـــ من اجل في تـــأهـــيل ا
النهوض بـواقعهم ودمجهم في
اجملـتمع) وأكـد خـلف (ضرورة
تـنـفـيـذ اخلـطــة الـتي وضـعـتـهـا
الــهـيـئــة لـعـام  2019 لــتـنــفـيـذ
فـقرات الـقانـون الـتي تصب في
خدمة االشخاص وذوي االعاقة
وتــســهــيـل كل الــعــقــبــات الــتي
تـعـتــرض تـلـبـيـة احــتـيـاجـاتـهم
وحتــقـيق غــايــاتـهـم االسـاســيـة
بـنـسـيـابـيـة وشـفـافـيـة حتـقـيـقـا

بدأ االنسانية).
ÊËUF² « —u ł

مشددا على (ضرورة مد جسور
ــهـتــمـ الــتـعــاون مع جـمــيع ا
ـــا يـــصب في بـــهــذا اجلـــانب 
ــهـمــة من خــدمــة هــذه الــفــئــة ا
اجملـــتــمـع وحتــقــيـق الــتـــمــكــ
ـــهـــني اإلنـــســـانـي في إطـــاره ا

واالجتماعي). 
واجــــرى فــــريـق مــــشـــــتــــرك من
الـــوزارة وعـــدد من مـــنـــظـــمــات
ـدني زيـارة مـيـدانـية اجملـتـمع ا
إلـى مــــجـــــمع اإلمـــــام عـــــلي في

مــعـــــــــســكـر الــرشــيــد لالطالع
عـــــلى أوضـــــاع بـــــعـض األســــر
ـتـعــفـفـة .  وقـالـت مـديـر قـسم ا
اخلدمـات االجتـماعـية بـالوزارة
أســيل حـسـن لـفـتــة أن (الـزيـارة
جاءت حسب تـوجيهـات الوزير
باسم عـبـد الزمـان لالطالع على
تعـففة الساكنة أوضاع األسر ا
عـسكـر من اجل النـظر في في ا
إمـــكــانـــيـــة شــمـــولـــهـــا  بــراتب
واشارت اإلعـانـة االجتـمـاعـية) 
الـى (وجــــــود أكــــــثــــــر من 360
أسرة قدمت الى الشمول براتب
اإلعانة االجتماعية حيث أجرى
الـفــريق خالل اجلـولـة عـدداً من
اللقـاءات مع األسر السـاكنة في
اجملــمـع والــبـــالغ عـــددهــا 780
أسـرة اتــضح بـأنـهـا تـعـاني من
نـقـص اخلـدمـات األسـاسـيـة من

بنى حتتية وصحة وتعليم). 
وكـان مديـر عـام دائرة احلـمـاية
االجــتــمــاعــيــة مــحــسـن طــعــمـة
مـحــسن قـد عــقـد اجــتـمــاعـا مع
ـــنـــظـــمـــات ـــثـــلي عــــدد من ا
اإلنـســانـيـة الــفـاعـلــة في مـجـال
ـشـورة الـقـانـونـيـة و تـقـد ا
حتــــديــــد مـــوعــــد إلجــــراء تــــلك

الزيارة. 
في غضون ذلك أعلن مدير قسم
حمـاية الـكرخ للـرجال في هـيئة
احلــمــايـــة االجــتــمــاعـــيــة عــبــد
الـزهـرة صبـر شـتـيت عن اجناز
ـيـداني ـسح ا بـاحــثي الـقـسم ا
نـحـو 23281 أسـرة مــسـتـفـيـدة

ضمن حملة البيان السنوي . 
WO½UŁ WF œ

وقال شتيت إن (القسم استقبلَ
ـسـتــفـيـدين الـذين لم عــشـرات ا
يـسـتـلمـوا إعـاناتـهم في الـدفـعة
الــــثــــانــــيـــة لــــهــــذا الــــعـــام و
تـوجـيـهـهم بـتـحـديث بـيـانـاتـهم
الـكتـرونـياً عـبر اسـتـمارة مـعدة
لهـذا الـغرض في مـوقع الوزارة
االلــــكــــتـــرونـي وســـيــــتم إطالق
إعــانــاتــهم بــعــد 48 ســاعــة من
تــاريخ الـــتـــحــديث) مـــؤكــدا ان
(الوزير وجه بتبسيط إجراءات
ـراجـعـة لـلـتــخـفـيف عن كـاهل ا
) ودعـــــا شـــــتـــــيت ــــواطـــنـــ ا
ــنـافــذ الى (تــوجـيه أصـحــاب ا
ـستفـيديـن الذين لم يـستـلموا ا
رواتــبــهم نــتــيـجــة غــلــقــهـا إلى
ـوقع حتـديث بــيـانــاتـهم عــبـر ا

االلكتروني للوزارة).  
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