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حــيـاتـهــا ويـسـاعــد الـتـعــرف عـلى هـذه
األسباب في اتباع اإلجراءات الصحيحة
لــلـتــخـلص مــنـهـا.وعــزا خـبــراء أسـبـاب
وجود دهون البـطن لدى النسـاء بتناول
الـكثـيـر من الـطعـام حـيث تـناول كـمـيات
كــبــيــرة من الــســعــرات احلــراريــة الــتي
تـفوق حـاجـة اجلـسم الـسـبب األساسي
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ــتــدلي أمـراً يــشــكل الــبـطـن الـبــارز أو ا
مـزعجـاً لـدى كثـيـر من النـسـاء حيث إن
الــبــطن من أكــثــر مــنـاطـق اجلـسـم الـتي

تتكدس بها الدهون.
وتتـعدد األسـبـاب التي تـؤدي إلى دهون
ـرأة في مــخـتــلف مـراحل الــبـطن لــدى ا

خـطوط إنتـاجيـة جديـدة وتوط
ـايـسـهم في صـنـاعـات حــيـويـة 
الـنــهـوض بــالــقـطــاع الـصــنـاعي
الــعـــراقي). ورافق الـــوزيــر خالل
اجلـولـة كـل من مـديـر عـام الـدفاع
ــدني ووكــيل وزارة الــصــنــاعـة ا
وصل الـفني وقـائمـمقـام مديـنة ا
ـــســؤولــ في وزارة وعــدد من ا
الــصــنــاعــة ومــجــلس مــحــافــظـة

نينوى.
ووأدى حـــريق انـــدلع في مـــخــيم
عـــشـــوائي لـــلــمـــهـــاجـــرين غـــيــر
النـظاميـ في الدار البـيضاء في
ــغـــرب إلى "الـــعـــديــد من غـــرب ا
اإلصـــابـــات" بــحـــسـب مــا أعـــلن

مسؤول عن اخمليم.
وأعلـنت الـسـلـطات احملـلـيـة التي
لم تــشـر إلى وجــود ضـحــايـا أنه
تــمـت الــســيـــطــرة عـــلى احلــريق
وفُـتح حتــقـيق لـكــشف مالبـسـات
انـــدالعه بــحـــسب وكـــالــة أنـــبــاء

غرب العربي. ا
وأقـيم اخملـيم قـبـل بضـع سـنوات
في ســـاحــة تــقع قــبــالــة مــحــطــة
احلـافالت فـي مـنـطـقـة أوالد زيان

كاف من النوم يومياً وأن يكون هذا في
فتـرة اللـيل. كمـا يلعـب اإلجهاد دوراً في
تراكم دهـون اجلسـم بشـكل عام والـبطن
بـشــكل خـاص).وشـددوا عــلى ان احلـمل
ـرأة بـصـورة كـبـيرة يـؤثـر عـلى جـسم ا
حــيـث تــصــبح الــبـــطن بــارزة مع مــرور
ـكن أن يـسـتـمـر بـروز أشـهـر احلـمل. و
البـطن حتى بـعد الـوالدة نتـيجـة النـظام

الغذائي اخلاطيء خالل فترة احلمل.
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ــتالزمـة ــصــابــات  كــمــا إن الــنــسـاء ا
بايض تكون لديهن نسبة أعلى تكيس ا
من الــدهــون في الــبــطن وذلك نــتــيــجـة

االختالل الهرموني بأجسامهن. 
ويـكـون الــعالج من خالل بـعض األدويـة
الـتي تـؤثـر علـى الهـرمـونـات بـاإلضـافة

إلى التخلص من الوزن الزائد.
ويــعــاني الــبــعض مـن مــشـكــلــة ســيالن
األنـف رغـــــــمـــــــا عن عـــــــدم إصـــــــابـــــــته
باألنفـلونزا لذلـك جند أن لسيالن األنف
ـصـاحـبـة له مـجـموعـة من واألعـراض ا
األمـراض والـظـروف اخملـتـلـفـة. وهـذه 6
أسـبـاب لـسـيالن األنف والـصـداع. وقـال
خــبــراء ان سـيـالن األنف هــو عـرض من
أعـــراض الـــبـــرد واألنـــفـــلـــونـــزا وهــذه

في دهـون الـبـطن ولـذلك يـجب الـتـعرف
ــنـاسب عــلى كم الــسـعــرات احلـراريــة ا
جلسـمك يومـياً وفـقاً لـلمـرحلـة العـمرية
والوزن وااللـتـزام بـهذا الـكم.وقـالوا انه
(ليس فـقط كميـة الطـعام الذي تـتنـاولها
ـا هي الــســبب وراء زيــادة الــبـطـن وإ
نـوع الـطــعـام نـفـسه حــيث إن األطـعـمـة
الـدهـنـيـة والسـكـريـات والـكـربـوهـيدرات
ـقـلـيات ـعـاجلـة والنـشـويـات وكـذلك ا ا
تــســاعـد فـي زيـادة الــدهــون) واضــافـوا
ارسـة الريـاضة ويجب االنـتظـام عـلى 
بـشــكل يـومي وخــاصـةً تـمــارين الـبـطن
للتغلب على تكدس الدهون بها). كما ان
تـقدم الـعـمر احـد االسـباب حـيث تـصبح
عـملـية احلـرق أكـثر صـعـوبة كـلـما تـقدم
الــعــمــر وخـاصــةً في مــرحــلـة انــقــطـاع
ـشـكلـة يـنصح الـطمث. ولـتـفادي هـذه ا
بـتـناول الـطـعـام الـصـحي واالبـتـعاد عن
ــــارســـة الــــدهــــون بـــاإلضــــافــــة إلـى 
الـريـاضة.واكـدوا ان لـلـنـوم تأثـيـر كـبـير
عـلى الـوزن حـيث إن قـلـة الـنـوم أو عدم
احلرص على النوم جـيدا في فترة الليل
سوف يؤثر على عملية التمثيل الغذائي
بــاجلــسـم وبــالــتــالي تــقل فــرص حــرق
الدهون لذلك يـجب احلصول على قسط

كن األمراض تـسـببـها الـفـيروسـات. و
أن يـؤدي الضـغط والـتـورم في اجلـيوب
األنـــفــــيـــة إلى حـــدوث ســـيالن يـــرافـــقه
صداع. والتهاب اجليـوب األنفية يسبب
ســـيـالن األنف وتـــورمـــا بـــالـــوجه وآالم
الصـداع. وحتدث هـذه األعراض بـسبب
تراكم اخملـاط واالنـسداد والـضغط في
اجليـوب األنـفيـة. وحتـدث كرد انـفـعالي
واد تسبب احلساسية ناعي  للجهاز ا
كـــحـــبـــوب الـــلـــقـــاح والـــغـــبـــار ووبـــر
احليوانات فقـد يتسبب استـجابة جهاز
ــنــاعــة فـي ســيالن األنف. وقــد تــصب ا
الــسـوائل مـن الـتــهــاب األذن في احلـلق
ـا تـسـبب وتـؤدي إلى الـتـهـاب األنف 
في سيالن األنف. كمـا أن الضغط واأللم
الـــنــاجم عن تـــراكم الـــســوائل في األذن
ـكن أن يـسبب الـصـداع. والـربـو الذي
هـيجة أثناء واد ا يسببه الـتنفس في ا
ـهـني. قـد يـكـون الـعـمل يـســمى الـربـو ا
ســـبب ذلـك: غــبـــار الـــغــازات الـــدخــان
وغيرهـا وإن لم يتم االبتـعاد عن أسباب
إصـابـتك به فــسـيالزمك حـدوث سـيالن
األنف. وتـــســرب الــســوائـل في الــدمــاغ
ــــكن أن يــــســــبـب ســـيـالن األنف وألم

الصداع.

والــتــعـــاضــد بــ أبــنـــاء الــبــلــد
الـــواحــــد ووقـــفــــة مـــشــــرفـــة في
السيطـرة واخماد احلرائق ومنع
وصــولــهــا إلى خــزين الــكــبــريت
والــفـوم),مــعــزيـا فـي الـوقت ذاته
(ذوي الــشـهـيــد الـبـطـل من أبـنـاء
ـدني وداعــيـا بـالــشـفـاء الــدفـاع ا
الــــعـــاجـل لـــلــــمـــصــــابـــ جـــراء

احلادث).
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كـــمــا أكــد اجلـــبــوري أن الــوزارة
(ستتخـذ اإلجراءات الالزمة للحد
من حـصـول هـذه احلـوادث حـيث
سـتــحـرص عـلى أن تـتــبع جـمـيع
الـــتـــشـــكـــيـالت الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا
االرشــــادات والـــــتــــعـــــلــــيـــــمــــات
وإجـراءات الــسالمـة الـصــنـاعـيـة
ـهـنـيـة لتالفي تـكـرار مـثل هذه وا
احلــوادث واحلـــفــاظ عــلى أرواح
ـتــلــكـات وسالمــة الـعــامــلــ و
ــضي في كــاشـــفــا عن (ا الــبــلــد)
خـطـة الـوزارة وضــمن الـبـرنـامج
احلـــكـــومي لــتـــأهــيـل وتــشـــغــيل
ــــــصـــــانـع والـــــســــــعي جلـــــذب ا
الـــشــركــات الـــرصــيــنـــة الضــافــة
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افـاد مصـدر بأن حـريقـا اندلع في
ســاحــة الــطـــيــران وسط بــغــداد.
ــصــدر في تــصـريح امس وقـال ا
ان (حريـقا اندلع بـعدد من احملال
الــتـــجــاريــة خــلـف كــراج ســاحــة
الــطـيــران ضـمـن مـنــطــقـة الــبـاب
ـــا ادى الى احلـــاقج الـــشـــرقـي 
اضـــرار مــــاديـــة دون وقـــوع ايـــة

خسائر بشرية).
ـدني من وتـمـكـنت فــرق الـدفـاع ا
اخـــمـــاد احلـــريـق دون وقــوع اي
خــســائــر بــشــريــة ســوى اضـرار

باحملال التجارية.
في غـــــضـــــون ذلـك أعـــــلن وزيـــــر
عادن صالح عبدالله الصناعة وا
اجلـــبـــوري عـن تـــشــكـــيـل جلـــنــة
حتقـيـقـيـة برئـاسـة وكـيل الوزارة
الـفــني عـادل كـر وعــضـويـة كل
من مــديــر عــام الــدائــرة الــفــنــيــة
والدائـرة القـانونيـة للتـحقيق في
مالبـــســـات احلـــريق الـــذي طـــال
ـشراق الـشـركة الـعـامة لـكـبريت ا
ـــتـــخــــذة من قـــبل واإلجـــراءات ا

الـشركـة قبل وبـعد احلـادث. وقال
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
اجلبوري اكد في مـؤتمر  صحفي
عقـده خالل جولته الـتفقـدية التي
أجراها السبت في الشركة العامة
شـراق أن زيارته جاءت لكـبريت ا
لــلــوقـوف عــلى مالبــســات حـادث
احلــريق الـــذي انــدلع في مــحــيط
الـشـركـة قـبل ثالثـة أيـام واإلطالع
عن كـثب عـلى وضع الـشـركـة بـعد
إخــمــاد احلـــريق بــشــكـل نــهــائي
وعــــــــــــــودة الـــــــــــــــهــــــــــــــدوء إلـى
نطق),مـشيـدا ومثـمنـا (اجلهود ا
ة الـعـالـيـة التي الـكبـيـرة والـعـز
ـــدني إبـــداهــــا رجـــال الــــدفــــاع ا
األبــطـال وكل اجلــهــات الـســانـدة
ـتمـثلـة بقـيادة عـملـيات األخـرى ا
نـيــنـوى وقــيــادة شـرطــة نـيــنـوى
واحلـشد الـشعـبي وبلـدية نـينوى
ومـجــلس احملـافـظـة ومــحـافـظـات
نطقة اإلقليم والـعشائر وأهـالي ا
واصـفـا والـعـامـلــ في الـشـركـة),
ـتــمـيـز ايــاه (بـاجلــهـد الـوطــني ا
والكثر من يـوم مااعطى صورة
مـــــشـــــرقـــــة مـن صـــــور الـــــتالحم

الشعبية بالدار البيضاء في غرب
هاجرين مـلكة ويقـطنه مئـات ا ا
تحدّرين من دول إفريقيا جنوب ا

الصحراء.
ويعتبر مخيم الدار البيضاء أكبر
ـملكـة بعدما مخـيم عشوائي في ا
ـاثلة فكـكت السلـطات مخـيمات 

ملكة. في مناطق أخرى من ا
ــــالي كــــامـــارا الســــيـــني وقـــال ا
ــتــحــدّث بــاسم قــاطــني اخملــيّم ا
والــذي يـــقـــدّم نــفـــسه "رئـــيـــســا"
ـالـيــة فـيه إن "اخملـيم لــلـجـالــيـة ا
احـــتـــرق بــشـــكل كـــامل و نـــقل
ـــــصـــــابــــ إلى الـــــعـــــديــــد من ا

ستشفيات". ا
وأكـد أن "شــجــارا وقع بـ نــحـو
مــئـة مـهـاجـر عـلـى خـلـفـيـة سـرقـة
هــاتف وقــد أضــرم أحــدهم الــنـار
واتصل بـالشـرطة".ونـقلت وسائل
إعالم عن السلطات احمللية قولها
إن احلــريق شب "بــإحــدى اخلــيم
الـــبالســـتـــيـــكـــيـــة ومـــتالشـــيــات
هاجرين تستغـلها مجمـوعة من ا

." غير القانوني
وقال نـاشط في إحدى اجلمـعيات
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جـاء في سـ التـرمـذي انّ رجالً من االنـصـار كان يـجـلس الى الـنبيّ

(ص) فيسمع منه احلديث فيُعْجبُه وال يحفظُه ..!!
فشكا ذلك الى النبي (ص) فقال :

يا رسول الله :
اني أسمع منك احلديث فيعجبني وال أحفظُه 

فقال رسول الله (ص) :
" استعنْ بِيَمينِكَ "
وأومأ بيده للخطّ 

" س الترمذي برقم " 2666
إنّ أفـضـل الـصــيغ لــلـحــفـاظ عــلى مــا يـعــجـبـك من األفـكــار واألقـوال

واألشعار هو التدوين .
وحـ تـتـخـذُ الــتـدوين وسـيـلـةً لــلـحـفـاظ عـلى مــا أعـجـبكَ مِنَ األخـبـار

ؤلف . دخل الى دخولك في قائمة ا واألشعار سيكون ذلك ا
وقد تسأل وتقول :

جرد التدوين ? ؤلف  كيف أُصبح من ا
واجلواب :

ان اســــتـــمـــرارك عــــلى تـــدوين مــــا راق لكَ من االخــــبـــار واألشـــعـــار
ومستطـرفات احلكايـا والقصص سيؤدي بك –ال محالة- الى التوفر
ـكتوبـةُ تصـلح بذاتهـا أنْ تكونَ أولَ على حُـزمة منـها  وهـذه احلزمةُ ا

االجزاءِ من مختاراتِك.
ـوسوعـي مـنذ ابـتداء عـصر وهـذه هي الطـريقـة الـتي أتبـعهـا معـظم ا

التدوين .
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اضي ابتـدأتُ بكتـابة ما يـروقُ لي من االخبار في سبـعينـيات القـرن ا
واألشـعار في دفـاتر أعـددتُـها لـهذه الـغايـة وأطلـقت عـليـها اسم ( مِنْ
بـطـون الـكـتب) ولـكـنّـهـا صُـودِرتْ بـالـكـامل مع مـا صُـودر من مـكـتبـتي
ـطـبوعـاتـها ومـخـطـوطاتـهـا ووثقـائـها  –من قـبل النـظـام الدكـتـاتوري

البائد .
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ــرّ بك الـبـيت والـبـيـتـان من جـمـيل انك قـد تـقـرأ حـكـايـةً تـعـجـبك أو 
الشعر فتعجب بهما  فاذا لـم تُسارع الى التدوين واحتجتَ فيما بعد
لتـلك احلكاية أو األبـيات ستـرى نفسك مـلزماً ببـذل جهد كـبيرٍ لـلعثور
عـليـهمـا بـينـما لـو سـارعتَ الى التـدوين ألمكـنك وبـكل يسـر أَنْ ترجع

الى ما راقك من احلكايا واألشعار .
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ن سبقنا انهم : عمول به عند مُحبيّ العلم واألدب والثقافة  وكان ا
يكتبونَ أحسنَ ما يقرأون  

ويحفظونَ أحسنَ ما يكتبون  
ويتحدثونَ بأحسنَ ما يحفظون 

ومن هـنـا كـنتَ تـرى االسـتـشـهـاد باحلـكم واألمـثـال واألشـعـار شـائـعاً
بينهم هذا مضافا الى ما يُخْتَزَنُ من جميل الروائع والوقائع .

ويـــنــــدر الـــيـــوم أنْ جتــــد من يــــدأب عـــلـى مِـــثْلِ ذلـك  ومن هــــنـــا قلّ
االستشهاد بالشعر  

ستطرَفَ من األخبار واحلكايا ... وندرت القدرة على اإلحتاف با
-5-

اننـا نفـترض ان رجـالً ليس من أهل الـبراعـة في العـلم واألدب وليس
ـر به من ـا  ـثقـفـ ولـكـنه يُـحـسن الـقـراءة والـكـتـابـة  ويـنتـبه  من ا
ــشـتــريـات ـا فــيــهـا ا قــضـايــا وأحـداث  جلــأ الى تــدوين يـومــيــاته 
الشـخـصـية لـلـمـنـزل والعـائـلـة فسـيـكـون ذلك تـاريخـاً تُـسـتـكشف من
خالله أمور عـديدة تـرتبط بـالعادات والـتقـاليـد االجتمـاعيـة وباألحوال

واد الغذائية وأشباه ذلك . االقتصادية وأسعار ا
ـرحـوم العالّمـة الـسـيد مـحـمد الـهـندي  –وهو مـن العـلـماء لـقـد كان ا
ــفـردات احلــيــاتـيــة الـصــغـيــرة فــشـكــلّت تـلك االعالم- يــدّون حـتى ا

دونات موسوعة ضخمة من أخبار عصره وما جرى فيه .. ا
ـدونات وقـد أخبـرني الـدكتـور جـودت القـزوينـي ح سـألتُه عـن تلك ا
بـانّ بعض األوراق قـد تطـايرت مـنهـا حـينـما  نـقلـها من مـكانـها الى

مكان آخر..!!
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ومن الـنـادر أنْ جتـد خـطيـبـاً من اخلـطـباء الـالمعـ وهـو ال يـعـمد الى
ا يستطرفه من أشعار وأخبار  التدوين 

وكـان بـعضـهم يـستـوقـفني ويـطـلب مـني أن أُملي عـلـيه ما كـان سَـمِعَهُ
مـني في مــحـاضـرتي مـن أخـبـار وأشــعـار لـيــضـيــفه الى مـا دوّنه في

مجاميعه ..
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انّ احلـراك االدبي والـعـلمـي والثـقـافي واالعالمي
ـؤشـرات عـلى نـشـاطـهـا في األمّـة هـو من أهم ا
ـواكـبة الـعـصر وحـيـويـتهـا ويـقظـتـهـا وتطـلـعهـا 

ومستجداته .

احلب الـذي كـان اعــظم شيء في الـوجـود اصـبح يـبـدأ بـطـلب صـداقـة
ويـنـتـهي بـاحلـظـر في عـالم وهـمي يـدعى بـ "الـسـوشـيل مـيـديـا"  بـعـد
نا العـربي عامة والعراقي خاصة االنفتاح الذي حصل مـؤخراً في عا
اصـبح احلب مـجرد كالم يـسـطر بـكـلمـات عـذبة ورومـانـسيـة يـتفـوه بة
شـاعر اآلخرين ولالسـف اغلب االشخـاص خصوصاً ن يلعـبون 
تربص لهن من فئة الشباب السيء ذلك ألن الفتيات يصدقن كالم ا
ـعسـول والرومـانسي دون مـعرفة من رأة بـطبـيعـتهـا ترغب بـالكالم ا ا

وراءة. 
فالفيسبوك مـوقع افتراضي اخترع للتـواصل االجتماعي والتعارف ال
لـالرتـباط بـرغـم جنـاح بعـض الـعالقـات الـتي انـتـهت بـإرتـبـاط ابـطـالـها
وختمت بالزواج اال ان هذه العالقات قليلة جداً وكادت تكون معدومة
وان اكثر العالقـات فية وان طال زمـنها فتـنتهي بـ عامٍ او اقل. فاحلب
بتغاه من في زمننا اصـبح اكذوبة يستخـدمها من هب ودب للـوصول 
مـصالح وقـضاء وقت . وهـذا االمـر اصبح مـتفـشاً جـداً في مـجتـمعـنا
عـاهد حـيث ان الـشـاب والفـتاة الـعراقـي خصـوصاً فـي اجلامـعـات وا
ـتـوسـطـة واالعـداديـة مـنـعـزلـ عن ايـضـاً يـقـضـون فـتـرات الـدراسـة ا
ـا يـولد رغـبـة داخـلهم لـتـكـوين عالقـات حبٍ بعـد الـتـخرج من بـعض 

توسطة واالعدادية.  رحلت وهي مرحلة ا هات ا
وهذه العالقات في االغـلب تكون فاشـلة; الن التسرع فـيها يأخذ دورة
الـكبـير والـتي تنـتهي بـتدمـير مـشاعـر أحد احملـب ومن سـلبـيات هذة
الـعالقـات ايضـاً انـها تـؤثـر بشـكل كـبيـر ومبـاشـر على الـدراسـة حيث
يـكـون الشـخص مـنـشـغالً بهـذه الـعالقـة تاركـاً دراسـتـة ومحـاضـراتة.
وبظهور مواقع التواصل اإلجتماعي وانتشارها ظهرت عدة من جرائم
االبـتزاز االلـكـترونـيـة التي كـانت مـعـدومة وبـرغم من وضع قـانون في
ـنع هـكـذا جــرائم ويـعـاقب عـلـيـهـا اال انـهـا مـازالت الـدولـة الـعـراقـيـة 
منـتشـرة في مجال واسـع النطـاق ادت في بعض االحـيان الى انـتحار
ضـحـايـاهـا  فـالعـالقات الـنـاجـحـة هي الـتي تـبـنى علـى ارض الواقع
وبالنسبة لـعالقات مواقع التواصل االجتمـاعي فهو مجرد عالم وهمي
ال اعتـماد علـية بـشكل جدي إلنـشاء عالقـات ارتباط; لـذلك فاحلذر كل
احلـذر من هكـذا عالقات يـا معـشر الـشبـاب والشـابات فـالثـقة اساس
الـعالقـات الـودية فـال تمـنـحـوا ثقـتـكم إلشـخـاص مجـهـولـ في الواقع

االفتراضي فاحلب االلكتروني غير ناضج ابداً .
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عـقـدت هــيـئـة رعــايـة ذوي االعـاقـة
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في وزارة
الـــعــمل والــشــؤون االجـــتــمــاعــيــة
اجـتـمـاعـا لـلـجـنـة اخلـاصـة بوضع
ــســتــوردة ضــوابـط الــســيـــارات ا
لالشـخـاص ذوي االعاقـة بـحـضور
رور الـعـامة ـثـل عن مـديـريـة ا
نح ـناقـشة االجـراءات اخلاصـة 
روري والـسيارات احملورة الرقم ا

لألشخاص ذوي االعاقة. 

ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عن الـنـائب الـفـني لـرئـيس الـهـيـئة
عــصــام عــبــدالــلــطــيف الــقــول (ان
االجـتـمــاع نـاقش آلـيــة مـنح الـرقم
ـــــعـــــفـى من ـــــروري اجملـــــانـي ا ا
الضـريبة والـكمـرك الى االشخاص
ذوي االعــــاقــــة مــــؤكــــدا ضــــرورة
تــبــســيط اإلجـراءات لــهــذه الــفــئـة
ــــوجب ــــهـــمــــة من اجملــــتــــمع  ا
االمـــتــيـــازات الـــتي كـــفــلـــهـــا لــهم
الـــقــانـــون. انه  الــتـــأكــيـــد عــلى
اهــــمـــيـــة ان تــــكـــون الــــســـيـــارات
ــســتــوردة وفــقــا لــلــمــواصــفــات ا
ـية وتـتالءم مع نوع وطـبيـعة الـعا
الــعــوق وتـــوفــر الــقـــيــادة اآلمــنــة
ـريــحـة لــهـذه الــفـئــة).وشـاركت وا
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ـثلة بـوكيـلهـا الفـني عبـد الكر
عـــبــدالـــله شالل فـي اجــتـــمــاع مع
وزيري الـتعـليم العـالي والسـياحة
ــثل مــنــظــمـة واالثــار بــحــضـور 
اليونسكـو في العراق ومدير ادارة
مـشـاريع الـتـعــلـيم في الـيـونـسـكـو
لبحث مـشـــــــروع اصالح التـعليم
ـهـني الـذي سـيـنـفذ في الـتـقـني وا
ــوصل والـــبــصــرة. ونــقل بــيــان ا
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس عن شالل
ـشـروع يــأتي بـدعم من قــوله (ان ا
االحتــــاد االوربـي العــــادة اعــــمـــار

ـراكــز الـتـراثــيـة مــشـيـرا الى ان ا
وفـد الـيـونـسـكـو اسـتـعـرض ابـعاد
ــشــروع الــذي يـــرمي الى اقــامــة ا
دورات وورش عمل لتدريب وصقل
هـارات لدى احلرفـي والعـامل ا
الــشـبـاب في اطـار اعـمـار مـديـنـتي
ـــوصل والــبـــصــرة إذ ســـيــوفــر ا
ـــشــروع فــرص عــمـل لــلــشــبــاب ا
فـضال عن اعـادة الــبـنى الـتــحـتـيـة

 .( التراثية للمدينت
W d²A  W¹ƒ—

واوضح ان (اجملــــتـــمـــعـــ اكـــدوا
ضـرورة اعـطـاء تـفـاصـيل اكـثر عن
شروع من قبل منظمة اليونسكو ا
لالطالع عـلــيه ومن ثم وضع رؤيـة
ــعـنــيـة مــشـتــركـة بــ الـوزارات ا
الثالث وتشكيل فريق عمل برئاسة
مــــديـــر عـــام الــــعالقـــات في وزارة
الـثقـافة وعـضويـة مديـر عام دائرة
البـعثـات في وزارة التـعلـيم ومدير
هني عام دائرة الـعمل والتـدريب ا
في وزارة العمل وذلك لتقد هذه
ــشـروع مع الــرؤيـة بــعــد دراســة ا

اليونسكو).
ودعت الـــوزارة جـــمــيـع الــوزارات
ــرتـبــطـة بـوزارة واجلـهــات غـيـر ا
ومـجـالس احملافـظـات الى االلـتزام
بـاحلد االدنى الجـور الـعمـال وعدم
تـأخيـر صرفـها عن مـوعدهـا. وقال

الـــوزيـــر بـــاسم عـــبـــد الـــزمـــان ان
(الــــوزارة وردتــــهــــا شـــكــــاوى عن
انتهاك حقوق عـمال النظافة الذين
شملهم قانون العمل رقم 37 لسنة
وقرار مجلس الوزراء الذي 2015 
حـدد احلــد االدنى لالجـور من قـبل
بلـديات بـغداد وذلك بـعدم تـطبيق
قرار مجلس الوزراء وعدم تمتعهم

ـنـصـوص عــلـيـهـا في بـاحلـقــوق ا
قـــــانـــــون الـــــعـــــمـل). واضــــاف ان
(الـــقــانـــون يــضـــمن لــلـــعــامل حق
الـــتـــمـــتع بـــاجـــازات اعـــتـــيـــاديـــة
ومـــرضـــيــة واجـــور نـــقل وطـــعــام
وضـــمــان اجـــتـــمـــاعـي وااللـــتــزام
ـهنية بشـروط الصحة والـسالمة ا
في مواقـع العـمل) مطـالبـا (بالزام

رتـبـطة الـوزارات واجلـهات غـيـر ا
بــــوزارة ومـــجـــالـس احملـــافـــظـــات
بتـطــــــــبيق قـانــــــــون الـعمل رقم
وقـــرار مــجــلس 2015 لــســنــة 37
الـــوزراء رقم  413 لـــســـنـــة 2017
الــــــذي حــــــدد احلــــــد االدنــــــــــــى
لالجـور وعـدم تـأخـيـر صـرفـهـا عن

موعدها).
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جلنة وزارة
العمل تقابل

ذوي
االحتياجات
اخلاصة

شراق عادن خالل زيارته موقع حريق كبريت ا o¹dŠ∫ وزير الصناعة وا

طالبا عدم كشف هويته إن اخمليم
"يــشـــكـــو من انـــعــدام الـــنــظـــافــة

والعنف وبنيات مافيوزية".
ــاضي ــنـــطــقـــة في ا وشــهـــدت ا
مـواجهـات بـ مهـاجرين وشـبان
األحــيــاء اجملـاورة كــمــا تــعـرض
اخملــيـم ألربــعـــة حــرائق الـــســنــة

اضية. ا
وقـال السـيـنـي "ال نـعـلم إن كـانـوا

سيسمحون لنا بالعودة".
ـــرا رئــيـــســـيــا ـــغـــرب  وبــات ا
لـلمـهاجـرين من جنـوب الصـحراء
نحو أوروبـا. وأحبطت الـسلطات
سنة  2018نحو  89ألف محاولة
للهجـرة بينها  29ألفا في عرض

البحر بحسب أرقام رسمية.
ـهــاجـرين غــيـر وال يــعـرف عــدد ا
ـغــرب. وسـوت الــنـظــامـيــ في ا
الـسـلـطـات أوضـاع نـحو  50ألـفا

منهم اعتبارا من العام .2014
وتــنـدد جـمـعـيـات حــقـوقـيـة بـشن
"حـمالت تـوقيف واسـعـة النـطاق"
ـهـاجرين في شـمـال البـالد لدفع ا
جــنــوبــا مــا تـنــفــيـه الــســلــطـات

الغربية.


