
Issue 6272 Wednesday 13/2/2019

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 UOKLŽË q²  rz«dł «ËcH½ ¡UIý√ W²  Â«bŽù«

 WOM _«  «uI « b{ WOÐU¼—≈

االجــتــمـــاعــيــة مـــحــسن طـــعــمــة ان
ـشـتـركـة (االجـتـمـاع راجع اخلـطط ا
اخلـــاصــة  بــالــفـــئــات االكــثــر عــوزا
وهشاشة باجملتمع و التركيز على

.( النازح
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منـوها الى ان (اللـقاء بـحث امكـانية
ـعلـومات عن تلك الـفئات من تبادل ا
اجل وضـع اخلـــــــطـط والـــــــبـــــــرامج
قـدمة ـساعـدات ا شـتركـة لـزيادة ا ا
لـهــا لـتـحـقـيق اهـداف ســتـراتـيـجـيـة
احلـــكــــومـــة لالعـــوام (2022-2021
القائـمة عـلى ضرورة احلد من الـفقر
وســــرعـــــة عــــودة الـــــنــــازحـــــ الى
منـاطـقهم من اجل تـدعـيم االستـقرار
ــنــاطق). مــبـيــنــا ان (وفـد في تــلك ا
ـدير القطري الوكالة بـرئاسة نائب ا
في الــعـراق مـاريــان ابـدى اهــتـمـامه
وضوعة ـشتركة ا بتطوير اخلطط ا
مع الوزارة وايضا استـعداد الوكالة
لدعم مالكات الهـيئة باخلبـرة الفنية
الالزمــــة فـي مــــجـــــاالت االحــــصــــاء
والــتـقــو الـشــامل لالداء). مـشــيـرا
الـى ان (اجملــتــمــعــ اتـــفــقــوا عــلى
ـشـتـرك حتـديــد مـجـاالت الـتــعـاون ا
الـــتي تــــخص كـــيـــفــــيـــة مـــعـــاجلـــة
االحـتيـاجـات االنسـانـية لـلـمواطـن
ضــعــيـفـي احلـال مـع الـتــأكــيــد عـلى
اهمية مبدأي الكـفاءة والشفافية في
ــركــز الــعــمـل).  فــيـــمــا اســتـــقــبـل ا
هـنـية الـوطني لـلـصحـة والـسالمـة ا

ـتعـفـفة في الـهيـئـة عددا من االسـر ا
ــعــســكــر فـي مــجــمع االمــام عـــلي 
الــرشــيـد بــبــغـداد. واكــد مــديــرقـسم
اخلـــدمـــات اســـيل حـــسن لـــفـــتــة ان
(الـــــفــــريـق تــــكـــــون مـن بــــاحـــــثــــ
اجــتـمــاعـيـ وقــام بـزيــارة مـنــطـقـة
مــعـــســـكـــر الــرشـــيـــد لالطالع عـــلى
ـــقـــدمـــة واجـــرى خالل اخلـــدمـــات ا
اجلولـة عدداً من الـلقـاءات مع االسر
الـسـاكــنـة في اجملـمع الــبـالغ عـددهـا

780 اسرة).
واضـــافت ان (الـــعــوائل الـــســاكـــنــة
تــفــتــقــر الى الــعــديــد مـن اخلــدمـات
االســاســيــة مــثل الــبــنى الــتــحــتــيـة
والـصــحـة والـتــعـلـيم) ,مـشــيـرة الى
ـنظـمـات االنسـانـية (تـعاون بـعض ا
في توفير بعض احتياجات العوائل
مـــثل حتـــويـل بـــاصــ الـى صـــفــ
دراسي يـتسع كل صف  50تلـميذاً
وتـلـمـيـذة يـتـراوح اعـمـارهم بـ 6-
10سـنــوات يـشـرف عــلـيـهــمـا بـاحث

اجتماعي متطوع ومعلم). 
الى ذلك  ,نـــاقش وفــد الـــهــيـــئــة مع
ي وكـــالـــة بـــرنــامج االغـــذيـــة الـــعــا
امـكـانـيـة مــراجـعـة خـطط الـتـنـسـيق
ــشـــتــرك وكـــذلك عـــمــلـــيــة تـــبــادل ا
علومات عن الفئات االكثر هشاشة ا
باجملـتـمع خـاصة الـنـازح من اجل
ـســاعـدة وتــنـفــيـذ الــبـرامج زيــادة ا
شاريع اخلاصة بـاحلد من الفقر. وا
وقـال نـائب رئـيس الـهـيـئـة احلـمـاية
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دن يصحبـها تقلبات في عدد من ا
في الريـاح لتبـدأ موجـة جديدة من
االمــطـار فــجــر غـد اخلــمــيس عـلى
نطقة الغـربية تمتد بـعدها تباعا ا

ناطق االخرى). الى ا
 واضـاف ان (حـركـة الـريـاح تـكـون
شـمـالـيـة غـربـيـة مـعـتـدلـة الـسـرعـة
تــنــشط في مــنــاطق اجلــنــوب عـدا
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رجح مـنـبـىء جـوي مـوجـة جـديـدة
من االمــطـار تــبـدأ فــجـر اخلــمـيس
ـنطـقة الـغربيـة تمـتد بـعدها على ا

ناطق االخرى .  تباعا الى ا
وكـتب صــادق عـطـيـة فـي صـفـحـته
عــلـى فــيــســـبــوك امس ان (اجــواء
اليوم االربعـاء غائمـة بشكل جزئي
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مبنى احملكمة االحتادية
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أصـدرت مــحــكـمــة جـنــايــات نـيــنـوى
ـوت احـكـامـاً بـاالعـدام شـنـقـاً حـتى ا
بــحق سـتــة اشــقــاء انـتــمــوا لـداعش
وشــاركــوا بــعــمــلــيــات ضــد الــقـوات

االمنية. 
ركـز االعالمي جمللس الـقضاء وقال ا
االعلى في بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
إن (الـهـيـئـة االولى حملـكـمـة جـنـايـات
نـيـنــوى اصـدرت احـكـامــهـا بـاالعـدام
ــــوت بـــحـق ســـتـــة شــــنـــقــــا حـــتى ا
ارهـابــيـ وهم مـن اخـطــر اجملـرمـ

نتم الى داعش). ا
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ـدان اشـتركـوا بقتل الفتا الى ان (ا
واطن العديد من القوات االمنية وا
ورميهم في منطقة اخلسفة فضال عن
زرع العـبـوات الـنـاسفـة كـمـا شـاركوا
بــصــد الـقــوات االمــنــيــة في نــاحــيـة
الـــعـــلــــيل بـــاحملـــافـــظـــة) ,وتـــابع ان
(احملكـمـة اصدرت احـكامـهـا استـنادا
للمادة الرابعة /1 من قانون مكافحة
االرهـــــاب رقم 13 لـــــســـــنـــــة 2005).
وقــضت مـحــكــمـة جــنــايـات مــيــسـان
ـدة 15 سـنــة بــحق مـدان بـالــســجن 
بــــارتــــكـــاب مــــا تــــســـمــــيى (الــــدگـــة

العشائرية).
وقــال الــبــيــان ان (احملــكــمــة نــظــرت
ـة قــضـيــة مــدان قـام بــارتــكـاب جــر
الـدگة الـعـشـائـريـة باسـتـهـداف مـنزل

(الــزمـــان) امس إن (احملــكـــمــة ســبق
وأصدرت حكماً تفسيراً بالرقم 111/
احتــــاديـــة/ 2015 بــــشــــأن احملــــاكم
اخلاصة واالسـتثنـائية الـوارد ذكرها
ادة 95 من الـدسـتـور) ,مـشـيـرا في ا
الــى ان (احملـــــــــــاكــم اخلــــــــــــاصـــــــــــة
واالستـثـنـائـية هي ال تـتـصف بـصـفة
الدوام ويـكـون تـشكـيـلهـا خـارج اطار

السلطة القضائية االحتادية).
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وأضــــاف أن (هــــذه احملـــــاكم وفــــقــــاً
لتفـسير احملـكمة تـكون وقتـية وتزول
بـزوال ظروف تـشـكـيـلـهـا وال يـشـترط
في من يــتــوالهـا قــاض تــتــوافــر فـيه
الشـروط الـقانـونـية كـمـا هو مـطـلوب
بالنسـبة لقضاة الـسلطة الـقضائية),
مــبــيــنــا ان (احملـــكــمــة قــضت بــعــدم
دسـتــوريـة أنــشـاء هـذه احملــاكم كـون

تشكيلها يخالف احكام الدستور).
 مــؤكــدا  أن (جـــمــيع مـــا يــصــدر عن
احملـكــمــة من أحــكـام وقــرارات مــلـزم
لـلسـلـطـات كـافـة استـنـاداً لـلـمادة 94
من الـدسـتور) وبـشـآن تـقـيـيـد حـرية
الـسـفـر لـفت الى ان (احملـكـمـة اكـدت
عدم جوار تقـييد حريـة سفر العراقي

داخل البالد وخارجه).
ـفــتش الـعـام في غـضـون ذلـك أعـلن ا
لوزارة العـدل كر الـغزي عن صدور
حكم بحبس موظف اثن في إحدى
دوائـر الــتـسـجــيل الـعــقـاري بــبـغـداد

ـال الــعـام جتـاوزت إحلـاقــا ضـرر بــا
قـيـمـته أربـعـة مـلـيـارات وخـمـسـمـائة
مـلـيـون ديـنـار.وقـال الـغـزي في بـيـان
ـكــتب أحـال مـلف قــضـيـة امس ان (ا
ــوظــفـان م.م.م و فــســاد تــسـبـب به ا
م.س.م يـــــعـــــمـالن بـــــإحـــــدى دوائــــر
التسجيل الـعقاري الى هيـئة النزاهة
ـغاالة في تـقـديـر قـيـمة لـقيـامـهـمـا بـا
عقار  رهنه كضمـان لعقد مبرم ب

ــتــهـمــ مع الــشـركــة الـعــامـة أحـد ا
لــصــنــاعــة الــســيــارات) ,وأضـاف أن
ــتـهــمــ حــددا قــيـمــة الــعــقـار في (ا
ــعـد من قــبـلــهـمـا مـحــضـر الــكـشف ا
ــبــلغ اكــثــر من 5 مــلــيــارات ديــنـار
واتـــضح فـي مـــا بـــعـــد أن الـــقـــيـــمـــة
احلـقيـقـيـة لـلـعـقـار نـحو  102مـلـيون
ديـنــار ديـنــار فــقط وهي غـيــر كـافــيـة
ـــســـتــفـــيــد لـــضــمـــان الـــعــقـــد بــ ا

واقع االنباء التي نشـرتها بعض ا
بـشـأن حـدوث انـهـيـار بـسـداد هور
احلويـزة. وأكـدت الوزارة في بـيان
امس ان (هذه االخـبـار غيـر عـلمـية

وعارية عن الصحة).
الفـتــا الى ان (االنــكـســار احلـاصل
بـجــزء من الـسـداد الــداخـلي لـهـور
احلويزة ليس له اي تأثير) ,مؤكدا
ان (خــــطط الــــوزارة  تــــهــــدف الى
ــســاحــة الـــكــلــيــة لــهــور اغــمــار ا
احلويـزة وليس جـزءا منه) ,وتابع
ان (فـــــريــــــقـــــا مـن اخملــــــتـــــصـــــ
سؤول من الوزارة متواجدين وا
 حـــالــيــا بــهـــور احلــويــزة الجــراء
ـسـاحات استـطالع مـيـداني دقيق 

الهور كافة). 
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وكان النـائب عن محـافظة الـبصرة
جـــمـــال احملـــمـــداوي قـــد حـــذر من
كـارثـة طـبيـعـة قـد حتل بـاحملـافـظة
نــتـيــجـة انــهـيــار سـداد الــهـور في
ميـسان. وقـال احملمـداوي في بيان
ــعــلــومــات تــشــيــر الى امس ان (ا
ياه من وصول كمـيات كبـيرة من ا
جـانب ميـسـان الى لـسان عـجـيردة

في هــور احلــويـزة الــفــاصـلــة بـ
الـبـصـرة ومـيـسـان والتـي تـسبـبت
بــانـهــيـار اجــزاء من الـســدة وهـذا
ـياه يـنبـأ بـكارثـة نـتيـجـة وصول ا
الى البـصرة دون الـسيـطرة عـليـها
ناسب), او االفادة مـنها بـالشـكل ا
ـيـاه بـعـد مـشـيـرا الـى ان (ضـغط ا
امتالء الهـور من جهة مـيسان ادى
الى تـــكــســـرات في ســدة الـــدســيم

.( الفاصل  ب احملافظت
WO UŽ  U¹u²

ـيـاه الى مـؤكـدا ان (وصـول هـذه ا
الــبـصــرة وهي حتـمل مــسـتــويـات
ـلــوحــة ســتـؤدي إلى عــالــيـة مـن ا
ياه في شط العرب تدهور نوعية ا
فضـال عن اتالف اكـثر من 25 االف
ـحـصـول احلـنـطة دو مـزروعـة 
في حـوض اخلــابـطـة احملـاذي الى
ا يسـبب كارثة حوض الصـافيـة 
,( اقــتــصــاديــة وتــضــرر الــفالحــ
وطالب احملمداوي حكومة البصرة
احملليـة الى (الدعوة لـعقد اجـتماع
عــاجـل يــضم اجلــهــات اخملــتــصــة
ـوضـوع وايالءه اهـمـية ـنـاقشـة ا

كبرى). 

ـا تكـون رياح منـاطق الـشمـال ور
مـتقـلـبـة االجتاه خـفـيـفة الـسـرعة),
وبــــشـــأن درجــــات احلـــرارة  ,اكـــد
عطـية انـها (سـتسـتمـر على حـالها
دون تـغــيـيـر ومـتــوقع ارتـفـاع عـدة
ــقــبــلـ درجــات خالل الــيــومــ ا

والسيما في مناطق اجلنوب).
ائية وارد ا بدورها  ,نفت وزارة ا
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اصدرت هـيئـة احلـمايـة االجتـماعـية
بوزارة الـعمل 125796 بطـاقة ذكـية
ـشـمــولـة بـراتب (كي كـارد) لالســر ا
االعـانـة االجــتـمـاعـيــة ضـمن دفـعـتي
الــشـــمـــول اجلـــديـــدتــ  الـــثـــالـــثــة

والرابعة .
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
مـــديـــر عــام دائـــرة تـــكـــنـــولـــوجـــيــا
ــعــلــومــات في الــهــيــئــة احلــمــايـة ا
االجتماعية جـمال عبد الرسول قوله
ان (اقــسـام احلــمــايـة االجــتــمـاعــيـة
قــطـعت شــوطـا مــتـقــدمـا في تــدقـيق
ـشــمـولـة واجنـاز مــعـامالت االســر ا
براتب االعانة ضمن دفـعتي الشمول

اجلديدت الثالثة والرابعة).
ـــيــة الفــتـــا الى ان (الــشـــركــة الـــعــا
لــلــبــطــاقــة الــذكــيــة اكــمــلـت اصـدار
125796 الف بـــــــطـــــــاقــــــة لـالســــــر
شمولة في بـغداد واحملافظات عدا ا

اقليم كردستان).
qLŽ q «uð

مــؤكـدا ان (مالكــات اقـســام الـهــيـئـة
تــواصـل عــمــلــهــا يــومــيــا حــتى في
الـعـطل الكـمــال تـدقـيق كل مـعـامالت
االســــر الـــتي  شـــمـــولـــهـــا ضـــمن
الدفعـت االخيـرت من اجل اصدار
ـنـحـهم الـبـطـاقـات الـذكـيـة تـمـهـيـدا 
ــســـتــحــقـــة وفق قــانــون الـــرواتب ا
احلـــمــايـــة رقم  11لـــســـنــة .(2014
وتـفقـد فـريق اخلـدمـات االجتـمـاعـية
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ي »ŸUL²ł∫ وفد هيئة احلماية االجتماعية خالل اجتماعه مع وفد برنامج االغذية العا

الى ذلك  ,اجتاحت موجات الثلوج
والــســول ــ مــحـافـظــة ايـرانــيـة في
شمال وغـرب وجنوب غرب ووسط
وجــــنـــــوب الــــبـالد.وقــــال رئـــــيس
مؤسسة االغـاثة واالنقـاذ االيرانية
مـــرتـــضى ســـلـــيــمـي في تـــصــريح
ـركـزية امـسان (مـحـافـظات يـزد وا
ومـازنـدران ولـرسـتـان وكـهـكـيلـويه
وبـويـر احـمـد وكـرمـنـشـاه وكـرمـان
وقــــــزوين وفــــــارس وســــــمــــــنـــــان
الـشـمـالـة وخـوزسـتـان و خـراسان 
وجهـارم حال اضـافة الى بـختـاري
وطـــــهــــــران و بـــــوشــــــهـــــر وايالم
واصــفــهــان اجــتـاحــتــهــا مــوجـات
الـــثــلـــوج والـــســيـــول خالل االيــام
اضية) ,الفتا الى الثالثة االخيرة ا
ان (أكـثــر من 7 آالف شــخـصــا في
132 مـديـنـة وقـريـة وطـرق جـبـلـية
تلقوا مساعدات اغاثية كما  نقل
697 مـســافـرا عــالـقــ في الـطـرق
,( الى األمـاكن اخلـاصـة بـالـطـوار
واوضح سـلـيمي ان ( 439 سـيارة
عـالقـة في الـثـلوج  سـحـبهـا كـما
 ســحب مـــيــاه الــســيــول من 83

منزالً). 

ـواطـنـ اثـر خالف على ارض احد ا
ـــدان اطــلق زراعــيــة) ,مــبـــيــنــا ان (ا
عيارات نـارية من بنـدقية كالشـنكوف
ـواطن مــسـتـقال دراجـة بـاجتـاه دار ا
مشـيرا ناريـة وسط مـديـنة الـعـمارة) ,
الى ان (احملكـمـة وجـدت االدلة كـافـية
ـتــهم وفق قــانــون مـكــافــحـة إلدانــة ا
اإلرهـاب واحلـكـم عـلـيه بــالـسـجن 15
عـــامــــا). فـــيـــمـــا وقـــضـت احملـــكـــمـــة
االحتـاديــة الــعـلــيـا بــعــدم دسـتــوريـة
أنـــــــــشـــــــــاء احملــــــــاكـم اخلـــــــــاصــــــــة

واالستثنائية. 
تحدث الرسمي بأسم احملكمة وقال ا
إيــاس الـــســامـــوك في بــيـــان تــلـــقــته

ـدان أحـدثا والشـركة) ,وتابع أن (ا
ـــال الـــعــام بـــأكـــثــر من 4 ضـــرراً بــا
مــلـــيــارات ديــنـــار  األمــر الــذي ولّــد
قــنـــاعــة لـــدى مــحــكـــمــة اجلـــنــايــات
قـصرية اخملتصـة بقضـايا النـزاهة 
دان وأصـدرت حكـمهـا بحبس كل ا
مــنــهـمــا مــدة ســنــة واحــدة وإعــطـاء
ـتــضـررة لـلـمــطـالـبـة احلق لـلــجـهـة ا
بالتعويض عما أصابها من ضرر). 
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بسمه تعالى 
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نـدعـو أحـبتـنـا من رجال الـفـكـر واالدب والثـقـافة واإلعالم الى
حضور حفل توقيع كتابنا :

(ب عشق الذات وعشق الوطن) 
وبحضورهم يزدان احلفل ويتألق 

شاكرين ألمانه بغداد ولالستـاذ ليث الكعبي إقامة هذا احلفل
وتيل  –حدائق منتزه الزوراء ببغداد كان : قاعة ا ا

الزمان : اخلميس 14/ 2 /2019  صباحاً الساعة  11
—bB « 5 Š

1
كن القول : باختصار شديد 

ـوازين يـعنـي قراءة الـفـاحتة عـلى كل مـا يرجتى ويُـنـشدُ مِنْ اّن فـقد ا
مــعـطــيـات احلــضــارة واألصـالــة واالخالق .. فـضالً عن االضــطـراب

العام في الشؤون احلياتية كلها .
2

وازين  –الى غابةٍ مُوحِشة ليس فيها تستحيل احلياة  –ح تُعطّلُ ا
االّ الظالم والظلم ...

فـالقـويُّ يفـترس الـضـعيف  وال شيء يـنتـظـر الضـعيفَ اال الـغُصص
ستضعف في العراق اجلديد . ميتة وهذا ما يعتري البائس وا ا

3
عنى قلنا : وفي هذا ا

يا باعةَ العدلِ واالنصافِ هل لَكُمُ 
مِنْ عَوْدةٍ لرحابِ احلق والدينِ 

قالوا : وأيُّ اعوجاجٍ في طرقتنا 
وازينِ فقلتُ : داؤكُمُ فَقْدُ ا

4
كيف يُقدّم  منـتمٍ ألسرة اجنبت ارهابياً كـبيراً ليحتل مـوقعا (سياديا)

فصل مهم من مفاصل الدولة ?! في الدولة  يتحكمّ من خالله 
5

كــيف  حتــويل أكــثـر من  6مــلـيــارات دوالر الى اخلــارج  دون أيـة
مساءلة أو مالحقة ?

هذا في الوقت الـذي يئن فيه اآلالف مـن اجلامعيـ ومئات اآلالف من
غيرهم من البطالة القاتلة ?

شاريع التي تستوعب هذه الطاقات الشابّة الواعدة ? اين هي ا
6

ي الـعالي عن كـثير اذا أُبـعد أصـحاب الـكفـاءة والتـحصـيل األكاد و
تـعـلمـ من مـزوري الشـهادات هـمـة ليـنـصُبَ أنصـاف ا ـواقع ا من ا

محلهم ?
7

الي مرّة بعد مرّة  ما معنى اصدار العفو العام عن حـيتان الفساد ا
وفي ذلك ارضاء للشيطان وسخط للرحمن ..!

8
قبور لقـد قامت قيـامة االحرار واحلـرائر ح اخـتصر (الـدكتاتـور) ا
العـراق بذاته  فـلماذا اخـتصرت الـكتلُ الـسياسـيةُ الـعراقيـة بعد / 9

 2003 /4العراق بذواتها ?
وهل الـعراق اجلـديد بـعيـد عن اعتـماد الـتعـويل على الـوالء السـياسي

قبور ? في التعيينات  ام انه سار على منهج الدكتاتور ا
9

ــصــائـر  وتــفـتك الى مــتى تـبــقى احملــاصـصــات احلـزبــيــة تـلــعب بـا
باألحرار واحلرائر ?

10
واطنة) االّ شّزْرا  ن ال ينظر الى (ا عطيات احلضارية  وأين هي ا

ناطقية والطائفية ..? مقدّما عليها العشائرية والفئوية وا
11

ـواطـنـون الـعـراقيـون مـسـتـاوون في احلـقوق  فـهل يـسـتـوي (أبـناء) ا
واطن ? سؤول مع غيرهم من ا ا

ـكاسب واالمتـيازات بيـنما واقع ويـتمتـعون با انهم يُـزرعون في أهم ا
يعلك الفقراء الفاقة واحلرمان .

12
ثّل الشعب : ن يزعم انه  نقول 

فوضية العليا لالنتخابات مستقلةً حقيقية ? هل كانت ا
وهل جرت االنتخابات مِنْ دون تزوير ?

رشح أم تكـافئة أمام ا وهل وضع قانون االنتخاب لـيتيح الفرص ا
جاء منحازاً للكتل السياسية الكبيرة ?

وقع ? ال السياسي في وصولك الى هذا ا وما هو دور ا
13

الـكـثـيـر من السـلـطـويـ تمـلـكـوا عـقارات الـدولـة بـأرخص األثـمان ...
وهي في مواقع جغرافيـة مهمة للـغاية  فهل وفرّت الفـرص للمواطن
ان يتملكوا األراضي االميرية بسعر مناسب ال بأرخص األسعار ?

14
ـاء الـصــالح لـلـشـرب كـيف يـزعم (الــنـجـاح) مَنْ (فــشل) في تـوفـيــر ا

للمواطن ?
والبصرة أبرز األمثلة على ذلك .

والى متى تبقى انقطاعات التيار الكهربائي تُقطّع القلوب ?
ا يـعانـونه من مـشكالت دارس الـتي تـنقـذ الـطالب  ومـتى ستُـبـنى ا

دارس الطينيّة ? ا
طلوبة ? عدات واألدوية ا ستشفيات با ومتى ستجهز ا

15
قام اذا أردنا االستمرار في احلديث فاحلديث شجون. ويطول بنا ا

وما يلزمنا التحذير منه :
أنّ الـسخط الـشعـبي وصل الى مرحـلة الـغلـيان  وهـذا مؤشـر خطـير
ارسـات معظم السياسي الـعراقي ما يُشعر للغاية  وال جند في 
ــوقف وأكـبـر األدلــة عـلى ذلك الــتـأخـر  في بـأنـهم أدركــوا خـطـورة ا

اكمال الطاقم الوزاري حتى اآلن وما رافقه من أالعيب وأكاذيب ..
16

ان عمـليات الـضحك على الـذقون قد تـنجح لبـعض الوقت  ولكـنها ال
دى الطويل يقينا . تنجح على ا

ــسـؤولــ كـافــة الـتــصـدي وهـذا مــا يـوجب عــلى ا
ـلـكــون من قـدرة وطـاقـة – الــسـريع - وبـكل مــا 

لتحس االداء في مضمار اخلدمات .
وعــلــيـهـم اال يــنــسـوا انــهـم خــدّام لـلــشــعب دون

العكس .

في الـــــوزارة   402مـــــراجــــــعـــــا من
الــعـامــلـ في قــطـاع الــعـمل  الــعـام
خــالل االســـــــــــــــــبـــــــــــــــــوع االول مـن
الـــشــــهــــراجلــــاري مــــنــــهم  306من
الـعـامـلـ فـي الـقـطـاع الـنـفـطي وقـد
اجــري لــهم  2565فــحـص ســريــري

وفسلجي الذي يشمل تخطيط القلب
وفـــحص الــرئــة والــنـــظــر والــســمع
وضــــغط االذن واالشــــعــــة وقــــيـــاس
الــطـول والــوزن والـلــيـاقــة الـبــدنـيـة
والصحة النفسـية اضافة الى تغيير
طــبـــيـــعـــة الـــعـــمل  يـــذكـــر ان هــذه

الفحوصات جترى بشكل دوري لفئة
الـــعـــامــلـــ من اجل احلـــفـــاظ عــلى
صحتـهم البدنـية والعـقليـة ودمجهم
بـالـعـمل الـذي يـتالءم مع قـابـلـياتـهم
الـبـدنــيـة والـنـفـسـيــة في بـيـئـة عـمل

الئقة.
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مشهد يعكس
االمطار التي
هطلت على
بغداد خالل
اضية االيام ا


