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تـعـاني  اغـلب الـشـوارع في مـديـنـة
ـوصل مـن تـكــســرات وتـشــقــقـات ا
تـنذر بـالـكـثيـر من احلـوادث فضال
عن تسـببـها بـازدحامـات  في اغلب
ـا يـدفع الـتـقـاطـعـات الـرئـيـسـيـة  
ـوصلـي لـلمـطالـبة بـادامة حـملة ا
كــبـــيــرة من اجـل االهــتــمـــام بــتــلك
الــشـــوارع لــلــتــخــفـــيف من اعــبــاء
وصلي االزدحامات  التي تثقل  ا
 وقـــال مـــحــمـــود نـــد ان (جـــســر
سـنــحـاريـب يـحــوي حـفــرة كـبــيـرة
ــؤدي لـلــدوائـر بـنــهــايـة  شــارعه ا
ـا ــدنـيــة  اخملـتــصــة بـاالحــوال ا
يــتـسـبب بـالـكــثـيـر من االزدحـامـات
ويخلق عبئا كبيرا  في هذا الشارع
ـئـات من اصـحـاب الـذي يــقـصـده ا

السيارات) .
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واضـاف نـد ان (حل مـشـكـلـة هذا
الشارع تتلخص بـاجراءات بسيطة
مــنـــهــا وضع قـــطــعــة من الـــبــلــيت
ـقـسـى لـسـد تـلك احلـفـرة بـدال من ا
حـلــول تـرقـيــعـيــة  بـوضع مــسـانـد
ارة بالستـيكـية البعـاد السـيارات ا
من االقــــــتـــــراب مـن احلـــــفــــــرتـــــ
الــعــمــيـقــتــ  في نــهــايــة اجلــسـر
ــذكـور) .امــا مـفــيـد حـازم فــطـالب ا
(اجلـهـات اخملـتـصـة بـااللـتفـات الى
ـوصل) ـديــنــة ا اغــلب الــشــوارع 
مــشــيــرا الى ان (حــمالت الــتــطـوع
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باالمتالء والشبع).
5 نصائح غذائية للمسن

عــلى صـعــيــد اخـر يــعـد اتــبـاع نــظـام
غذائـي صحي أمـراً في غايـة األهمـية
لـكن مـع الـتقـدم فـي العـمـر يـصـبح من
الــــصـــعب احلــــفــــاظ عـــلى الــــعـــادات
الــغــذائـيــة الــصـحــيــة لـعــدة أســبـاب
خـاصــة بـالــنــسـبــة لـلــمــسـنــ الـذين

فردهم;  يعيشون 
حــيـث أظــهــرت الـــدراســات أن (كــبــار
السن يـعانـون من سوء الـتغـذية األمر
شـاكل صحيـة كثيرة الذي يعـرضهم 
وقدم اخلـبراء خـمسة نـصائح غـذائية
يـتـعـ عـلى كـبـار الـسن االلـتـزام بـهـا
حـتى يــنـعــمـون بــصـحــة أفـضل وهي
إضـافـة األطــعـمـة الـغـنــيـة بـالـبـروتـ
لـلنـظام الغـذائي للـكبـار يجـعلـهم أكثر
صـحـة ويـكـون من األسـهل بـالـنـسـبـة
لــــكــــبــــار الـــسـن خــــاصـــــــــــة الــــذين
ــفــــــــــــردهم تـــــــنــاول يـــعــيــشـــون 
خــيـــارات الــبـــروتــ اجلـــاهـــزة مــثل

الزبادي اليوناني. 
ويــرفع الـتــقــدم بـالــعـمــر من مـخــاطـر
الـتــعـرض لــلـجـفــاف وذلك لـقــلـة قـدرة
ــيـاه لــذا من اجلــسم عــلى تــخــزين ا
الـضروري احلـرص عـلى تنـاول الـقدر
ياه يومياً للتمتع بصحة الكافي من ا

أفضل. 
وينصح اخلـبراء مع التقـدم في العمر
بـاخـتيـار األطـعمـة الغـنـية بـالـعنـاصر
الغذائية والتي حتتوي على عدد قليل

نــســـبـــيــاً من الـــســـعــرات احلـــراريــة
كــاســـتـــبـــدال احلــلـــيب كـــامل الـــدسم

نزوع الدسم.  با
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وتتمـيز الكربـوهيدرات الغـذائية بعدد
كــبــيــر من الــفــوائــد الــصـحــيــة مــثل
مـــكــافـــحــة االلـــتــهـــاب والــوقـــايــة من
الـــــســـــكــــري وأمـــــراض الــــقــــــــــــــلب
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والـسـرطـان كـمـا أنـهـا تـــــــــعمـل على
خـفض مـسـتـويــات الـكـولـــــــــسـتـرول
ـســــــــــنـ وتــــــــشمل الـضـار لدى ا
بـــــعـض األطـــــعـــــــــــمـــــة الـــــغـــــنـــــيــــة
بـاألليــــــــاف دقيق الـشـوفان والـفول

والبقوليات. 
ــــغـــذيـــات ويــــعـــد االهـــتـــــــــــمـــام بـــا
الـــطــبــيــــــــــعــيـــة واالبــتـــــــــــعــاد عن

ـــصــــنـــعـــة من أفـــــــــضل الـــلـــحـــوم ا
وســـــــــائل احلـفـاظ عـلى الـصـــــــحـة
لـــذا يـــنـــصح بـــاالهـــتـــمـــام بـــتـــنـــاول
اخلــــضـــروات والـــفــــواكه واألســـمـــاك
والـــــلـــــحــــوم والـــــدواجـن والــــبـــــيض
ــصــنــعـة واالبــتــــعــاد عن األطــعــمــة ا
ـــــلـح والـــــدهـــــون والـــــغـــــنــــــيـــــة بـــــا

والكربوهيدرات.
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يــــعــــد احلـــــســــاء مــــصــــدرا غــــنــــيــــا
غذية واد ا عادن وا بالفيتامينات وا
األخـرى الـضــروريـة لـلـجــسم خـاصـة
خالل شــهـر رمــضـان حــيث يــسـتــمـر
اجلـسم دون غــذاء لـفــتـرة طـويــلـة من
اليوم وقـال خبراء ان احلسـاء يتمتع
بـــعـــدة فـــوائـــد مـــنـــهــا انـه يـــحــتـــفظ
ـوجودة في ـعـادن ا الـفـيـتـاميـنـات وا
اخلـــضـــار خالفـــا لـــلـــطـــرق األخـــرى
ـوجود ـاء ا ـتـبعـة في الـطهي ألن ا ا
في داخـلهـا يـصبح جـزءا من احلـساء
ال تتـخلص مـنه. ويعـمل احلسـاء على
ــعـدة الســتـقــبــال األطـعــمـة تـهــيـئــة ا
الـصلـبة بعـد يوم طـويل من الـصيام
األمــر الـذي يــســاعــد في الــوقــايـة من
عدة. وحتتوي أطباق الغازات وآالم ا
احلــســاء اخملـــتــلـــفــة عــلـى اخلــضــار
والـبـقـولـيـات الـغـنـيـة باأللـيـاف الـتي
تــسـاعــد في تــنـظــيم وظـيــفـة اجلــهـاز
الـهضـمي وحركـة األمـعاء األمـر الذي

يقلل االنتفاخ واإلمساك. 
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واضـاف اخلـبـراء ان احلـسـاء (مرطب
لـلــجـسم: يــعـد احلــسـاء من األطــعـمـة
اء الذي يـعمل على ترطيب الغنيـة با
خاليـا اجلـسم والـبـشـرة خـاصـة بـعد
قـضـاء مـا يـقـارب 15 سـاعـة دون مـاء.
ــغـذيـة ويـعــد احلـسـاء من األطــعـمـة ا
الــتي حتـتــوي عـلى كــمـيــة قـلـيــلـة من
الـسـعـرات احلـراريــة كـمـا أنه تـشـعـر

كاتيوشا
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من يــعـتــقــد ان درجــات احلــرارة او حــادث عــابـر حــرق االالف من
مـزارع احلنـطة اجلـاهـزة  للـحصـاد وقبـلـها ابـادة مالي  االسـماك
جـاهل اليعـرف اسـاليب احلـرب االقـتصـادية  والـنـفسـيـة التي تـنهك

الشعوب  دون احلاجة حلرب تقليدية.
 ولالسـف ان ضــعـف اجلــهـــد االســـتــخـــبـــاري بل ضـــعف الـــرؤيــة
الــسـتــراتــيـجــيــة البــعـاد الــصــراع مع داعش وتــفـاصــيل الــصـراع
االقـلــيـمي والــدولي بل  مــعـركـتــنـا  الــداخـلـيــة مع حـيــتـان الــفـسـاد
وديـنـاصـورات الــسـيـاسـة   كـلــهـا عـوامل كـانت تــؤشـر  احـتـمـاالت
حــدوث مـثـــل هـذه االعـمـال االجـرامـيـة وهـــــنـالك مـخـطـطـات اكـثـر
بـشاعة لـتحـــــقيق اهـداف تخـريـــب دولتـنا  بـاستـخدام الـعمــــليات
الـــــقـذرة وتــرسـيخ مـفـــــهـوم الـدولـة الــفـاشــــلــة في اذهـان ماليـ

 ... العراقي
ـتـوقع  ان تـتورط احتـقـيق مـصالح دولـيـة واقـليـمـيـة  ولـذا كان من ا
دول ومافـيات ومـجمـوعات اجرامـية تـوافرت لهـا نفـوس ضعـيفة في
االجهزة االمـنية واحلكومـية  لتنـفيذ عمـليات حرق حملـصول احلنطة
وصل وسبقـها ابادة االسماك في صالح الدين وديالى والنـجف وا
وفالونـــزا الــطــيــور الـــذي دمــر حــقــول الـــدواجن وادخــال االغــذيــة
الفـاسدة من اخلـارج وانتـشار اخملدرات بـانواعـها اخملـتلـفة وترويج
البــرامج االنـتــرنــيت االبـاحــيـة والــعـنــفــيـة واشــاعـة ثــقـافــة الـفــسـاد
واالنحالل االخالقي والتمـرد على القوانـ والتقاليـد ومن مظاهرها
سـلحة ودفع الشـباب للعـبثية انفالت بعض الـعشائر واجملـموعات ا
بل االنتـخار كلـها مظـاهر عـمليـات نفسـية مخـطط لها لـتدميـر الدولة

العراقية وتخريب نفسية االنسان  .. 
وبصـراحـة تـامـة مـازلـنـا نـتـعـامل مـع هـذه احلرب الـقـذرة بـاسـالـيب
ؤامرات والتي يحتمل ان بتورط ستوى االزمات وا تقليدية ال ترقى 
فــيـهـا الـصـاحب والـصـديق واحلــلـيف واالدوات الـبـشـريـة من ابـنـاء
جلدتنـا من فاقدي الشـرف والضمير  وغـياب الوالء لوطـنهم وخيانة
ـطلوب جهد اسـتخباري اسـتباقي وتضامـني ينبه الناس شعبهم...ا
ـتـلـكـاتـهم  ويـثـقـفهـم في وقت مـبـكر ودفعـهم حلـراسـة  حـقـولـهم و
لـرصد هـذه االسـاليب الـقـذرة واحبـاطهـا شـعبـيـا وفي مهـدها االول
ة ولـيس انـتـظـار الـكارثـة لـنـتـبـــــــادل االتـهـامـات لـتسـتـكـمل اجلـر
ابـعـادها اخلـطيـرة اعالمـيا بـالـتشـهـير وتـبـادل االتهـامـات  وتسـقيط
هـيبـة الدولـة ودفع االنـسان بـعـيدا عن االنـتـاج واالجتاه لالسـتهالك

واالستيراد... 
ايـهــا الـنـاس ان اعــداء الـعـراق يــخـطـطــون لـقـتـلــكم بـايــديـكم ونـهب
ثرواتكم  وجتـويعكم وال خالص اال  بالـيقظة و بـتحمل مسـؤولياتكم
ـتـاكـاتـكم بـانـفـسـكم وان تـكـون لـكم تـوقـعـات صـحـيـحة وحراسـة 
عـجزة من حكومـة ال تستطيع الفشال ما يـخطط لكم وعدم انـتظار ا

ــافـيـات. ان تـطـبـق الـقـانــون وحتـمي نــفـســهـا من ا
ان يفـكر في حتس احـوال االعضاء ويحقق وبر
رغـبـاتـهـم واحالمـهم في حـيـاة مـرفـهـة تـعـويـضـا
لــســنــوات حــرمــانــهم ويــتــرك الــشـعـب فــريــسـة

ؤامرات وما خفي كان اعظم. للكوارث وا
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كان وزنه يقرب من تسعـ كيلو غراما يـرتدي دشداشة رصاصية
حـولهـا نطـاق عسـكـري تدلى مـنه كيس مـن القـماش لـوضع النـقود
يـلف شمـاغـا على رأسه الـضـخم وقد حـدد شـاربيه بـحـيث ارتسـما
خطـ رفيعـ اسفل انف ضـخم وفوق فم كـبير يـدفع عربـة ويتكئ
سلـوقة فهـو يوقت دخـوله الشارع علـيها وال يـنادي عـلى الباقـالء ا
مع رجوع الطالب من وجبة الدراسة بعد الظهر وبأمكان الطفل ان
يأكـل مـبـاشرة عـلـى الـعـربة بـخـمـس وعشـريـن  او بـخـمسـن فـلـسا

كن ان يأخذ مايريد في كيس. و
قـيل ان زوجـته مـاتت جراء هـلـعهـا يـوم قـصفت طـائـرات اسـرائيـلـية
سـكينـة ان ترتـعد خوفـا ثم تفارق مفـاعل تمـوز فلقـد كان نصـيب ا
احلياة عندما حلقت احدى الطـائرات منخفضة فوق طريق تصادف

ان زوجة عسكر تقطعها لشراء الباقالء لزوجها.
عسـكر يـشبه احد مـطربي فـرقة الـريف سمرة داكـنة وتـقاطيع وجه
وصـوته خشن عـندمـا يتـكلم وعـينـاه ال تعـير الـشاري اهـتمـاما هو
ينـظر لك لـتقـول بخـمس وعشـرين او خمـس وتـأكل على الـعربة او

م"! بكيس و اجلواب هو صوت" ا
بـ فـترة واخـرى يـفتح بـابـ صغـيـرين في خلـفـية الـعـربة لـيـكبس
ز" ويـعود الخذ الـنقـود من شـار جديد او ضغط الـنفط فـي " الپـر

ليغسل الصحون.
عـلى جـانـبي الـعـربـة احلمـراء ذات الـعـجالت الـثالث وفي مـقـدمـتـها
كـتب عسـكـر بـخط واضح غيـر مـتنـاسق او كـتب له احـدهم" الله هم
انـصـرنـا عـلـى الـعـدو...." ولـيس "الــلـهم" ومـعـروف يــومـهـا من كـان

العدو.
قصة وفـاة زوجة عسـكر سبـقت الكتـابة على الـعربة ولـست متأكدا
ان كـان عـسـكـر يـعـلق صـورة مـعـدنـيـة صـغـيـرة لـصـدام حسـ في
دشـداشـته ام ال لكن الـكـتابـة جـلبت انـتـباه كـثـيرين و انـا مـنهم لم
هذه ال" الله هم" و لم اخلطأ االمالئي رغم انه بدا غير مقصود?!
ـثل عــمـر عـسـكـر و اقل كــانت احلـرب قـد اشـتــدت وبـدأت اعـمـار 
تـسـاق لـلـجــيش الـشـعــبي وجـاءت ايـام خال فـيــهـا الـشـارع اال من
شــيــوخ وعــســكـر عــلى عــربــته وان جــاء الــصــيف حتــول الى بــيع

مرطبات- وان كانت كلمة مرطبات انيقة جدا. 
ـنطـقة وهـو لم يكن يـزيد عـلى سالم مـقتـضب يلـقيـه على شـيــــوخ ا
ا يشبه دار الــــتدوة واحيـانا قليلة جدا الذين يتخذون الرصـيف 
يبـعث عسـكر بـكمـية من الـباقالء لـلجـالسـ على الرصـيف من باب
ـا فــواضح يــومـهــا انه ال يـريــد لـعـالقـته مع الــنـاس ان الـتــألف ر

تتطور.
ا لم يـكن اسـمه لـكنـنـا وجدنـا من يـقول ـناسـبـة اسم عسـكـر ر بـا

جاء عسكر ذهب عسكر الباقالء اللذيذة ال يبيعها اال عسكر.
نـحن يومـهـا مثل سـائــــر اطـفـال جيـــــلنـا نسـبق االســــم بـكـــلـمة"
ا كـنـا نقـول له: شلـونك حـجي عسـكر? لم يـكن يـرد بأكـثر حـجي" و

من" هله".
كـالـعادة فـأن قـصصـنـا و مشـاهـدتنـا ال تـنتـهي نـهايـة سـعيـدة ابدا
فعسكـر قضى نحبه ونـصبت خيمـة للعزاء امـام داره ويومها كانت
ـكـتـوبة بـاالبـيض حـكرا عـلى ضـحـايـا القـادسـية الالفـتـات الـسود ا

ويومها كانوا شهداء.
ا مات بسرعة فصرح تناول الشيوخ عـلى الرصيف سيرة عسكـر 
احـدهم انه لم يسـق للـجيـش الشـعبي النـه كتب عـلى عـربته عـبارة "

الله هم انصرنا على العدو .."
بعـد ايـام مررت من امـام داره في طريـقي للـمدرسـة و ما غـادرتني
ـشـرعـة و مــيـاه غـسـل تـنـحـدر  لــلـشـارع حتت صـورة بـاب الــدار ا

العربة التي اصطفت بـجنب جدار  وقد خيمت كأبة
المح يـبـدو سـوادها لـيس بـالثـيـاب فقط واضـحة ا
بل بـالـظل الذي يـشي بـغـياب مـعـيل الـبيت الى ال
رجعة وحـتى اكمل تأثـري ساعتـها سألت طفال

كان يعدو هل هذا بيت عسكر?
فرد قائال: باگلة لووووووز.
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احلـمل الـكـبـيـرة سـواء الـشـاحـنات
التركـية او الشـاحنات احملـلية وما
تـعـكسه مـتـطلـبـات تلك  الـسـيارات
الـكـبـيـرة  من اهــمـيـة لـلـسـيـر عـلى
شـوارع مــعـبــدة تـخــلـو من احلــفـر
ــطـــبــات الــتي تــنــذر بــارتــكــاب وا
اخملـــالـــفـــات وحـــتـــمـــا تـــؤدي الى
حوادث مؤسفة) .. فيما قال جاسم
دن حـامـد ان (الـشوارع تـعـد رئـة ا
والكـثيـر من الشـكاوي بـاتت ترتفع

ركـبات دون ان تـتاثر تشـير عـليه ا
بـاحلــفــر  الــتي تــمالهــا من غــيـاب
ـياه االمـطار). الـتصـريف الـسلـيم  
واضـــــاف ســــالـم  ان (هــــنـــــالك من
يـــتـــداول عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتمـاعي مقـاطع فـيديـو لتـجارب
ية  في مدن مثل اليابان وكيفية عا
تـسـقيـطـها لـتـجـارب تصـريف مـياه
االمـطــار في شــوارعـهــا او كــيـفــيـة
ـيــاه دون اهــدارهـا تــوظــيف تــلك ا
لـــغـــسل تـــلك الـــشـــوارع في فـــصل
الـصيف  بـتخـزيـنهـا وفق منـاسيب

مناسبة). 
ولفت مـهـند يـاس  الى ان (هـنالك
شــوارع تـتـطـــــــلب اهــتـمـامـا اكـبـر
خصـوصا تـلك التي تـوصل  مـدينة

دن اجملاورة)  . وصل با ا
…dO³  dHŠ

وتابع ياس  (انا امر يوميا بحكم
ـــوصل وظـــيــــفـــتي في جــــامـــعـــة ا
ـؤدي الـيـهـا من مـديـنـة بـالــشـارع ا
حفرة دهـوك  واحصـيت نـحو 120 
وصل كبيرة في الشارع الرئيسي ا
ـــوصل بــــ مـــديــــنــــتي دهــــوك وا
وهـــنــالك شــارع من تــلك الــشــوارع
يــضــطــر فــيه الــسـواق الـى الـسير
عكس االجتاه لتالفي نحو 2كم من
ـــطـــبـــات واحلـــفـــر في الـــشـــارع ا
ــؤدي ايـــابــا الى مـــديــنــة دهــوك ا
ـوصل عـلـما ان قـادمـا من مـدينـة ا
هـــذا الــشـــارع تــقــصـــده ســيــارات

ــــوصل  مـن جـــراء في مــــديــــنــــة ا
الـشوارع الـسيـئة الـتي باتت تـؤثر
بشـكل وباخر عـلى السـيارات التي
اصبـحت بـسبب هـذا االمر تـخضع
لصيانة دائمية عند محال احلدادة
 لـصـيانـتهـا بـسبب تـاثـرها بـسبب
سوء الـشـوارع  ونامل جـاهدين ان
تـكـون حـادثـة الـعبـارة ومـا رافـقـها
ـدينة قدرات ا من اهتـمام محـلي 
ومطالبة اهاليها باهتمام اكبر  في

ان تــكـون كـل اروقـتــهــا  مـنــاســبـة
لــزيــادة جــرعـات االهــتــمــام بــهـذه
ــديــــــــــنــة الــتي عـــانت االمــرين ا
ســــواء من خـالل ســــــــــقــــوطــــهـــا
بـايـدي تـنـظـيم داعــــــش او غـيـاب
االهــتـــمــام بــهـــا بــعــد حتـــريــرهــا
ومـضي نحـو عـام او اكـثر  دون
ان تمـتـد ايـدي االهـتـمـام لـلـمـديـنة
وبــقـاء وضــعـهــا مــرهـون بــازمـات

سياسية فحسب)..

ـبـادرات الـتي يـطلـقـهـا نـاشـط وا
الجتـدي نـفـعا بـغـيـاب  اجلـهات من
البلدية والدوائر اخلدمية بااللتفات
الى تلك الشـوارع وادامتها  فـحملة
خــلــوهــا حـلــوة او نــظــيــفــة تـبــقى
نـاقصـة وغـير مـكتـمـلة  اذا مـا تمت
تلك احلمالت باشراف اجلهات ذات
الــعالقـة والــتي حــتــمــا لـهــا خــبـرة
واقـران تـلـك احلـمالت بـالـدعـوة من
وصل االهالي لالبقـاء على مديـنة ا
ـواطـنـ اكـثـر نــظـافـة  بــتـثـقـيـف ا
وزيـــادة وعـــيـــهـم  ســـواء من خالل
احلــمالت االعالنــيــة  فـهــنــالك مـدن
كـبـيــرة مـثل الـقــاهـرة الــتي يـعـيش
فـــيــهـــا نــحــو 25 مــلـــيــون نـــســمــة
فتجدها اكثر نظافة  وهنالك الكثير
ـظـهـرها ويـعـمـلون ن يـهـتـمون 
الـكثـير وفق جـهـود مدروسـة الدامة
نظافتها فلمـاذا النستع بالتجربة
ــصـريــة واسـقــاطـهـا عــلى الـواقع ا
ـــــوصـــــلي رغـم ان عــــدد ســـــكــــان ا
ـا تـشـهـده الـقـاهـرة مـثال اليـقـارن 
ـو ســكــاني) ــوصل مـن  مـديــنــة ا
.فـيـمـا قـال احـمـد سـالم  ان (مـديـنة
ا ـوصل تـعانـي اهمـاال اليـقـارن  ا
تشـهده اروقـتها اخملـتصـة باخـتيار
ــتــمـثــلـة مــحـافـظ لـهــا  فـازمــتــهـا ا
ا باخـتيار مـحافظ التـقارن تمـاما 
دينة تعانيه  من غـياب االهتمـام با
وشــوارعــهــا الــتي تــفــتــقــر البــسط
مـقـومـات الـشـارع الـنـمـوذجي الـذي
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اجنـزت دائـرة الـتـقــاعـد والـضـمـان
االجتماعي للعمال في وزارة العمل
والشـؤون االجتمـاعية 251 معاملة
مـكـافـأة نهـايـة خدمـة خالل نـيـسان
ـاضي وذلك وفـقـا لـلـمـادة 78 من ا
قـــانــــون الــــتـــقــــاعــــد والـــضــــمـــان
االجـتـمـاعي لـلـعـمـال رقم 39 لـسـنة
1971. ونـقل بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس عن مــديــر عــام الــدائـرة عــلي
احلــلـــو قــوله ان (مــكــافــاة نــهــايــة
اخلــدمـة يــتم صــرفـهــا نــقـدا دفــعـة
واحــــدة كــــتــــعــــويض لــــلــــعــــمــــال
ــــضـــمــــونـــ فـي حـــال انــــتـــهت ا
خـدمــاتـهم من دون ان يـتم مـنـحـهم
رواتب تـقـاعديـة لـعدم تـوفـر شروط
االسـتـحـقـاق  لـديهـم وفقـا لـلـقـانون
انـفـا او بـسـبب اسـتـحـقـاق الـعـمال
رواتب تـقــاعــديـة كــامـلــة من دائـرة

ــــكــــافــــأة اخــــرى).  واوضـح ان (ا
تمـنح لـلـمـضـمـون بـعـد مـرور سـنة
من تـــاريخ نــهـــايــة خـــدمــته او اذا
ـضـمـونـة من اسـتـقـالت الـعـامـلـة ا
عـمـلـهـا بـعـد زواجـهـا او الي سـبب
اخر او في حال خروج العامل عن
نــطــاق قــانــون الــعــمل والــضــمـان
بــشـكل نــهـائــيـا كــأن يـتــحـول الى
مـوظف في الدولـة او صـاحب عمل
عـنـد حصـوله عـلى اجـازة سوق او
هوية غرفة جتارة بغداد). واضاف
ـكــافـأة تــمـنح ايــضـا لــلـرجل ان (ا
ـرأة الـذي اكمل  60 عـامـاً وكـذلك ا
الـتـي اكـمـلت 55 عـامــا وكـانت الي
منهما 20 سنة خدمة مضمونة او
اذا كــانت لــلـرجل 30 ســنــة خــدمـة
مضـمونة عـلى االقل وكانت لـلمرأة
25 ســنــة خــدمــة مــضــمــونــة عــلى
االقل) الفــــــتـــــا الى ان (الــــــعـــــامل

ـكـنه سـحب رصـيده ـضـمـون ال ا
بـعـد مرور اربع سـنـوات عـلى ترك
الـعــمل اســتـنــادا لـلــمـادة 113 من
ذكور انفاً). وب احللو القانون ا
ان (الــدائــرة اجنـزت 30 مــعــامــلـة
تـقـاعـديـة لـ الـشـيـخـوخـة واخلـلف
والــــعــــجــــز واصـــدرت 16 قـــرارا
خاصا باضـافة اخلدمة الـعسكرية
صـفاة ـضمـونـة ا والـوظيـفـية وا
ـــعـــلـــومــات فــضـال عن ارشـــفـــة ا
اخلـــــاصــــة بـ 1118 رقـم ضــــمــــان
اجتـماعي الكـترونيا خـالل نيسان

اضي). ا
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ووقــعت وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجتماعية وثيقة تعاون مع مركز
ــدني لـتـنـمــيـة الـقـطـاع اجملـتـمع ا
اخلــــاص فـي مــــجــــال تـــــشــــغــــيل
الـــعــاطــلــ واحلــد مـن الــبــطــالــة

وتــنــظــيم ســوق الــعــمل وجــوانب
اخـرى تـتعـلق بـالتـنـميـة الـبشـرية.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
ذكرة مجاالت التعاون وفقا لهذه ا
(تـتضـمن تقـد واعداد الـدراسات
ــتــعـــلــقــة بــانــشــطــة واالبــحــاث ا
الـتنـميـة البـشريـة وتنـميـة القـطاع
ـا يـسـاعـد عـلى تـشـغيل اخلـاص 
الـعـاطــلـ والـتـخـفــيف من نـسـبـة
الـفـقـر. وسـيـتــولى مـركـز اجملـتـمع
ـدنـي لـتـنــمـيــة الـقــطـاع اخلـاص ا
العمل على حتديث قاعدة البيانات
للـعـاطـلـ من الـعـمل وتـصـنـيـفهم
وتثبيت حتصيلهم العلمي وحركة
سـتـمـرة فضال عن سـوق الـعمـل ا
االســــهـــــام فـي تــــقـــــد دراســــات
اجلــدوى االقـتــصــاديـة والــتــقـو
االداري واحملــاســـبي لــلـــمــشــاريع
ـدرة لـلـدخل وحـاضـنـات االعـمال ا
الـتي تـســهم في تـطـويــر عـمـلـهم).
كــمـا يــتـضــمن (بـرنــامج الـتــعـاون
ركـز ايضـا تدريب الذي سـيقـدمه ا
ـشرفة عـلى متـابعة اداء الكات ا ا
ـشـاريع وانــشـطـة الــوزارة فـيـمـا ا
يـتـعـلق بـسـوق الـعـمل والـعـاطـل
واحلـمـايـة االجـتـماعـيـة والـضـمان
ــــتــــعــــلق وخــــاصــــة الـــنــــشــــاط ا
بـــاحــتـــيـــاجــات ذوي الـــهــمم ذوي
.( االحتياجات اخلاصة والنازح
واجنـزت دائرة الـتقـاعـد والضـمان
االجـــتــمــاعي لــلـــعــمــال مــعــامالت
تقـاعديـة جديـدة لعمـال مضـمون

بـلغـوا الـسن الـقـانـونيـة لـلـتـقـاعد.
ونــقل بــيــان عن مــديــر عــام دائـرة
الــتـقــاعــد والـضــمـان االجــتــمـاعي
لـلعـمال عـلي احلـلو قـوله ان (قسم
صـــرف الــرواتب الـــتــقــاعـــديــة في
الــدائـرة مـنح خـالل الـنـصف االول
قــــيـــدا من نــــيــــســــان اجلـــاري 16 
ـعـامالت تـقـاعـديـة جـديـدة لـعـمال
بـلـغـوا الـسن الـقـانـونـيـة لـلـتـقـاعد
فضـال عن منح 21 هـويـة تـقـاعـدية
ـدة ــضـمــونــ خالل ا لــلـعــمــال ا
الـــزمـــنـــيـــة ذاتـــهـــا).  واضــاف ان
(الــدائــرة حتـــرص عــلى مــتــابــعــة
راجـع سواء واجناز مـعامالت ا

اكـــانــــوا اربــــاب عــــمل او عــــمـــال
بـانــســيــابــيـة كــبــيــرة بــعــيـدا عن
احللقـات الروتينيـة مشيرا الى ان
من بـ االجنــازات الــتي حــقـقــهـا
قـسم صــرف الـرواتب الــتـقــاعـديـة
خالل الــنــصف االول من نــيــســان
ــــعــــلــــومـــات اجلــــاري حتــــديث ا
ــتـغــيـرات اخلــاصـة بــاسـتــمـارة ا
بواقع 475 اسـتــمـارة شـمـلت نـقل
راتب مـن بــــريــــد الـى اخــــر او من
مــحـافـظــة الى اخـرى او وصـايـة
او تـغــيـيـر درجــة الـعــجـز او رمـز
الـشــرط لـلـطالب او تـعـديل راتب
او قـــــــــــــطـع راتــب او احلــــــــــــذف
واالطالق كــمــا وتـمت االجــابـة عن
58 اسـتـفـسـارا) .  وتابـع ان (قسم
صـرف الـرواتب التـقـاعديـة يـتولى
ـضـمـون ايـضـا احـالـة الـعـمـال ا
الـــذين لـــديـــهم عـــجـــز جـــزئي ولم
يـكـملـوا السن الـقـانونـية لـلـتقـاعد
الى الــلـجـان الــطـبــيـة االبـتــدائـيـة
واالســتــئـنــافـيــة لـتــحـديــد نـســبـة
الــــعـــجـــز لــــيـــتم اصــــدار الـــقـــرار
بــاحـالـتـهم الى الـتـقـاعـد من عـدمه
الفـتــا الى ان الــدائــرة تـعــمل وفق
االستـدالل القـانوني الـذي تضـمنه
الـــقــــانـــون رقم 39 لــــســـنـــة 1971
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وازدادت اخملـــــــــــــــــــاوف لــــــــــــــــــدى
االقتصادي بعد االحصاءات التى
اظــهــرت زيــادة كــبــيــرة في  حــجم
الــــديـــون بــــشـــقــــيـــهــــا الــــداخـــلي
واخلــارجي حـتـى جتـاوزت نــسـبـة
ــئـــة من الــنـــاجت الــقــومي 100 بــا
ــصــر  وقــدر مــصــدر اقــتــصـادي
مـطـلـع حـجم الـديـون اخلـارجـيـة بـ
103 ملـيارات دوالر وفى ظل تـزايد
حـجم الـدين وتـأثـيـر زيـادة فـوائده
عــلـى االقــتــصـــاد الــقـــومى  كــشف
جلس الوزراء ان الرئيس مصدر 
السـيسى اصدر تـوجيهـاته لرئيس
احلكومة بالعمل على خفض الدين
العام وبناء على ذلك اصدر رئيس
احلكـومـة توجـيهـاته الى الوزارات
بـــعـــدم االقــتـــراض اال لـــلـــضــرورة

واســــتـــخــــدام تــــلك الــــقـــروض فى
ــكن من مــشــروعــات تــدر عـــائــداً 

خالله سداد فوائد القروض.
ان فـيمـا اعـرب عـدد من نواب الـبـر
ـــوازنـــة من من اعــــضـــاء جلـــنــــة ا
تـخــوفــهم من ســيــاســة االقــتـراض
ــثــله ذلك من عبء اخلــارجى ومــا
عـــلى االجـــيـــال الــقـــادمـــة وقــررت
اللجنة ارسال خطاب شديد اللهجة
الى وزيــرة االســتـثــمــار لــرفــضــهـا
احلـــضــــور الى مـــجــــلس الـــنـــواب

ناقشه تلك القضية.
وكـشف محـمد جـمـال الدين بـيومى
ـسـتــثـمـرين االمــ الـعـام الحتــاد ا
الــــعــــرب لـ (الـــزمــــان) ان (فــــوائـــد
يـزانيه اال الـديون تـسـتـهلك  3/4 ا
انه اضاف انه اليخشى تزايد حجم
الـــدين اخلـــارجى النـه يــتـم ســداده
عــلـى فــتـــرات طـــويــلـه االجل وهــو
مـايشـكل نسـبه قـليـلة اذا مـاقورنت
بـاالحـتـيـاطي الـنـقـدي اال انه طـالب
بــــتـــرشــــيــــد االقـــتــــراض وخـــاصه
االقـتـراض الــداخـلي والـذي اصـبح
يــــــشـــــــكل خــــــطــــــرا عــــــلـى خــــــطه
التـنميـة).وفي السيـاق ذاته قال عز
صرفى ان الدين حسان اخلـبير ا
ـوازنـة (الــدين الـعـام االكـبــر عـلى ا
ويــحـتـاج تــخـفــيـضه الى اجـراءات
خـارج الـصنـدوق وحـلـوال مبـتـكرة)
واشــــار حــــســــانــــ الى ان (احــــد
احلــلــول هــو بـعـض شـرائـح الـدين
وادخــــال الـــدائـــنـــ مـن الـــبـــنـــوك
ـــشـــروعـــات كــــشـــركـــاء لـــبــــعض ا

الصناعية واخلدمية احلكومية.
ــهـدى عــمــيـدة واوضـحت عــالــيه ا
كلـيه االقتصـاد والعلـوم السيـاسية
االســـبق ان (ســـداد اقــســـاط الــدين
ـثل عـبـئـا بـاالضــافـة الى فـوائـده 
يزانيـة مشيرة الى ان كبيرا عـلى ا
الــــوضع احلــــاى يــــؤكــــد ضــــرورة
مـراجـعـة سـيـاسـتــنـا فـيـمـا يـتـعـلق
بــاالقــتــراض اخلــارجي والــداخــلى
ودعـت د / عـــــالــــــيـه الـى ضـــــروره
تـوجـيه الــتـمــويالت لـلـمــشـروعـات
االنـتــاجـيـة الـتى تـوفـر فـرص عمل

للشباب) .      
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