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ـــيــة لــلــمـــوارد الــوراثــيــة الــعــا
احلـيـوانـيـة واضـاف الـبـيان ان
(الـنـدوة تـضـمــنت مـقـدمـة حـول
ـــبــــكـــر في الـــرصـــد واالنــــذار ا
احملـافظـات العـراقـية ومـوضوع
اخلــيـــول الـــعــربـــيـــة االصــيـــلــة
وكــيــفــيــة تــربــيــة اخلـيــول وفق
ضـــوابـط احتــــاد الـــفــــروســــيـــة

الدولي . 
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وجــــاءت هـــذه الـــورشـــة نـــظـــراً
لـــضــــرورة الــــنــــهـــوض بــــواقع
مــوضـــوع الــسالالت الـــوراثــيــة
ـزرعــة الــعــراقــيـة حلــيــوانــات ا
واحملـــافـــظـــة عـــلـــيـــهـــا وزيـــادة
ـا يـخدم انـتـاجـها كـمـاً ونـوعاً 
الــــنـــهـــوض بــــقـــطــــاع الـــثـــروة
احليوانية)واطلع السيد الوكيل
اإلداري لــوزارة الــزراعـة مــهـدي
سـهـر اجلـبـوري عـلى مالحـظات
ربـ في مـحـافـظة ـزارعـ وا ا
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اعــــلـــــنت وزارة الــــعـــــمل والــــشــــؤون
االجــتـمــاعـيــة ان عــدد اخلـريــجـ من
الدورات التدريبية التي تقيمها مراكز
ـنـتـشـرة في بـغـداد ـهـني ا الـتـدريب ا
واحملافظات بلغ  16680متدربا خالل

عام 2018.
ونـقل بــيـان تــلـقت (الــزمـان) امس عن
مـــديــر عــام دائــرة الــعـــمل والــتــدريب
ــهـني عــمـار عــبــد الـواحــد قـوله (ان ا
العدد التراكمي لـلخريج من الدائرة
للمدة من 16≠9≠ 2003 لغاية 31≠12≠
مـــتــدربــا حــسب 229104بــلغ  2018
الــنــوع االجــتــمــاعي بــواقع 109862
مـــتـــدربـــا من الـــذكـــور و 119242من
االناث). واوضح عبـد الواحد ان (عدد
اخلـريجـ توزعـوا حـسب الفـئات من
بــــاحـــثــــ عـن الــــعـــمـل ومــــوظــــفـــ
) الفتا ومنظمات ونازح ومقترض
الى ان (الـــدائــرة تـــعــمل ايـــضــا عــلى
اســـتــغالل اوقـــات فــراغ الــطـــلــبــة من
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بغداد وأبدى تفهمه لهم وإيجاد
ـناسـبة لـها شـريطة أن احلـلول ا
ال تـــــتـــــعــــارض مـع الــــقـــــوانــــ
عمـول بها لتحس والضوابط ا
الـنشـاط الـزراعي وزيادة اإلنـتاج
. واســتــمع اجلــبــوري لــعــدد من
ـواضــيع الــتي  طــرحــهـا من ا
ـــنـــطـــقــة قـــبل مـــربي الـــدواجـن 
ـشاهـدة والتي تـسهم التـاجي وا
بتـحس الـعمـلية الـزراعية فـيما
يــخص مـجــال تـربــيـة الـدواجن 
مـبـديـاً تـفـهـمه لـهم والـعـمل عـلى
تــــذلـــيــــلـــهــــا وفـــقــــاً لإلجـــراءات

والضوابط النافذة .  
ويعـد هذا النشـاط ضمن سـلسلة
الــلـــقـــاءات والــنـــشـــاطـــات الــتي
ــعــوقـات يــجــريــهــا إلزالــة تــلك ا
شـاكل والتي تـصب في خدمة وا
الـعــمــلــيـة الــزراعــيــة لـلــنــهـوض
بالقطـاع الزراعي بشقـيه النباتي

واحليواني .
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عملها بـعد زواجها او الي سبب اخر
او في حــال خـروج الـعــامل عن نـطـاق
قـانون العـمل والـضمان بـشكل نـهائي
كـأن يتـحول الـى موظف في الـدولة او
صاحب عمل عـند حصـوله على اجازة
سـوق او هــويـة غــرفـة جتــارة بـغـداد
راة 55 واذا اكمل الرجل 60 عامـا وا
عاما وكانت الي منهما 20 سنة خدمة
مــضــمــونـــة  اواذا كــانت لــلــرجل 30
سـنـة خدمـة مـضمـونـة اوكانت لـلـمراة
ســنـة خـدمـة مـضـمـونـة عـلى االقل 25
كنه ضمون ال  الفتا الى ان العامل ا
سحب رصيده بعد مرور اربع سنوات
ـادة عـلى تــرك الـعــمل اسـتــنـادا الى ا

ذكور انفا.  (113) من القانون ا
و اجنــــاز 40 مـعــامـلـة تقـاعــدية لـ
(الــشــيــخـوخــة واخلــلف والــعــجـز ) 
واصدار 20  قرارا خاصا باضــــــــافة
اخلــدمـــة الــعــســـكــريــة والــوظـــيــفــيــة
ــصـــــــــفـاة فـضال ــضـــــــــمـونـة ا وا
عن اكـمـال 58 مــعـامــــــــــلـة تــايـيـدات
اشـــــــــــتــــــــــــراك  واالرشـــــــــــفـــــــــــــــــــة
االلكـتــــــــرونـية اخلـاصة بـ 1427رقم
ضـــمـــان اجـــتـــمـــــــاعـي خالل شـــبــاط

اضي. ا

 واضـــاف الـــبـــيـــان ان الـــنـــائب2013

اإلداري لـرئــيس الـهــيـئــة عـلي جــعـفـر
مـحمـد احللـو خالل اجتـماع عـقده في
ــيـة مــقـر الــهــيــئــة مع الــشـركــة الــعــا
لـلبـطاقـة الذكـية (الـكي كارد) بـحضور
الــنـائب الــفـني عــصـام عــبـد الـلــطـيف
ـعلـومات ومـديـر شعـبة تـكـنولـوجيـا ا
ومــعــاونه اوضح (أن الــظــروف الــتي
يعانيها االشخاص ذوي اإلعاقة حتتم
عــلــيــنـا ضــرورة تــقـد الــتــســهـيالت
مـكنة لـضمـان تقلـيل اجلهد والـعناء ا
وتــبــســيط اإلجــراءات اإلداريــة لــهــذه

الفئة. 
وأوضــح أنـه  االتــــــــــــفــــــــــــاق خـالل
االجــتــمــاع عــلى ان تــكــون الــهــويــات
ـقــرر إصــدارهـا لــذوي اإلعـاقــة نـوع ا
ــواصــفــات عــالــيـة ســمــارت (ذكــيــة 
الـدقــة) فـضال عن اعــتـمــاد الـكي كـارد

استر كارد).  بدال من ا
جتـــــدر اإلشـــــارة الى ان الـــــهـــــويــــات
التعـريفية من شـأنها تسـهيل مراجعة

ذوي االعـــاقـــة لـــدوائـــر ومـــؤســـســات
الـدولـة امــا الـبـطـاقـة الـذكــيـة فـتـمـكن
ـسـتـفـيد من اسـتالم مـسـتـحـقاته من ا
ــنـــتــشــرة في بــغــداد ــنــافــذ ا خـالل ا

واحملافظات.
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واجنــزت دائـرة الــتــقــاعـد والــضــمـان
االجتـمـاعي لـلـعـمال الـتـابـعـة لـلوزارة
مــعـامــلـة مــكـافــأة نـهــايـة خــدمـة 284
ـاضي وفقا للمادة خالل شهر شباط ا
مـن قــانــون الــتــقــاعــد والــضــمــان 78
االجــتـمــاعي لــلــعــمـال رقم 39 لــســنـة
1971.
واشــــار الــــبــــيــــان الى انه  صــــرف
مـكــافــاة نــهـايــة اخلــدمــة نـقــدا دفــعـة
ـضمـون واحـدة كتـعويض لـلعـمال ا
في حــال انـتـهت خــدمـتـهم من دون ان
يـتم منـحهم راتبـا تقـاعديـا لعـدم توفر
شـــروط االســتـــحـــقــاق لـــديـــهم وفـــقــا
لـلـقـانـون  انـفــا او بـسـبب اسـتـحـقـاق
العـامل راتبـا تقـاعديـا كامال من دائرة

اخرى.  
ـكــافـاة تـمـنـح لـلـمـضــمـون بـعـد وان ا
مرور سنـة من تاريخ نهـاية خدمته او
ضـمـونـة من اذا اسـتـقـالت الـعـامـلـة ا

ـــيـــاه و انـــخـــفـــاض مـــلـــوحــــة ا
مــنــســوب مــيــاه االبــار و فــوائـد
اسـتخـدام تـقنـات الـري احلديـثة
و تــوجـيه الــفالحــ بـضـرورة
ري احملاصيل في الصباح الباكر
واســــتـــخــــدام مــــواد عـــضــــويـــة
ا يـسهم لـتحـس بـناء الـتربـة 
ــو احملـــاصــيل و في حتــســـ 

التقليل من اجنراف التربة).
ونـفذت دائـرة الثـروة احلـيوانـية
وبالتعاون والتنسيق مع مديرية
زراعـة الـبـصـرة و دائـرة االرشـاد
ورشـة عـمل والــتـدريب الـزراعـي 
حـول تـمــيـيـز سالالت حــيـوانـات
ـزرعة الـعراقـية بـحضـور مدير ا
ـسـتــشـفى الـبــيـطـري وعـدد من ا
االطـبـاء الـبـيطـريـ واخملـتـص

في احملافظة . 
تـــنــــاولت الـــورشــــة مـــحـــاضـــرة
ـصـادر الـوراثـيـة تـعـريـفـيـة عن ا
وشـرح مفـصل حول خـطة الـعمل

الـراغبـ بالـدخـول في الدورات خالل
الــعـطــلـة الــصـيــفـيــة لـرفع مــؤهالتـهم

هارات).  واكسابهم ا
وبـــ ان (الــــدائـــرة تـــقــــوم بـــتـــقـــد
خـدماتـهـا التـدريبـيـة لشـرائح متـعددة
من اجملــتـمع وخــاصــة الـبــاحــثـ عن
الــعــمل من خـالل تــطــويـر مــهــاراتــهم
وقابليـاتهم لتمكـينهم من دخول سوق
الـــعــــمل وايـــجــــاد فـــرص تــــتالءم مع
امــــكــــانــــيــــاتـــهـم فــــضال عن تــــدريب
ـوظـفــ والـعـمـال في الـعـامــلـ من ا
قـطــاعــات الـعــمل احلــكــومي واالهـلي

وتطوير كفاءاتهم.
وأوضــحت هـيـئـة رعـايـة ذوي اإلعـاقـة
واالحتياجـات اخلاصة في الوزارة ان
الـــعــمل مــســتـــمــر إلكــمــال اإلجــراءات
اخلــاصــة بـإصــدار الــبـطــاقــة الـذكــيـة
(الـكي كـارد) لألشـخـاص ذوي اإلعـاقـة
ــتــفــرغ ــعــ ا ــشــمــولــ بــراتـب ا ا
) وحسب ماجاء دني (العسكري وا
في بـــنــود الـــقـــانــون رقم 38 لـــســـنــة.
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نـــفــذت وحـــدة الــســـيــطـــرة عــلى
نواقل األمراض في قسم الصحة
ــكـافــحــة نـواقل الــعــامـة حــمـلــة 

ــنــاطق الــنـائــيـة  االمـراض في ا
الـــتـي   تـــســــجــــيل اصــــابـــات
رض اللـشمانـيا اجللديـة فيها.
ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس

عن مـــســــؤول الـــوحــــدة عـــدنـــان
الـسيالوي قـوله (ان هـذه احلمـلة
الـتـي اسـتـمــرت اثـنــاعـشــر يـومـا
تـأتي ضمن  االجـراءات الـوقائـية
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أكـمـلت وزارة الـزراعة إسـبـوعـها
الزراعي احلــــــادي عــــــشـر على
أرض مـــعـــرض بــــغـــداد الـــدولي
لــلـــمـدة من 14-21 آذار اجلـاري

تزامنا مع عيد الشجرة. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان االسـبــوع سـيــشـهــد مـشــاركـة
واسعة من كافة الدوائر الزراعية
في بغـداد واحملافـظات فضال عن
شـــركــــات الــــقــــطــــاعــــ الــــعـــام
واخلـاص وفي مـخـتـلف اجملاالت
الــزراعــيــة مـن مــكــنـــنــة زراعــيــة
وتـقـانـات ري مـتـطورة فـضال عن
ــــنـــجـــز احلـــكـــومي في عـــرض ا
الـقطـاع الزراعي بـشقـيه النـباتي
واحلـيــواني. كــمـا ســيــتم عـرض
الــعـــديــد من الــفــعــالــيــات  الــتي
تــعـكـس مـا حتــقق في الــعــمـلــيـة
الــزراعـيــة والــتي كـانـت تـرجــمـة
ـعد عـمـليـة للـمـنهـاج احلـكومي ا
لــتـطــويـر الــقـطــاع الـزراعي كــمـاً
ونـــوعــاً وصـــوالً لــتـــحــقـــيق اهم
االجنـــــازات من خـالل تـــــوفـــــيــــر
ـنـتـجات اخملـتـلـفـة في االسواق ا
ــا نــتج عــنه ايــقــاف احملــلــيـــة 
اســتـيــراد اثـنــا عـشــر مـحــصـول

زراعي بـــغــيـــة حتــقـــيق اجلــدوى
. حيث يـعد االقـتصـادية لـلفالحـ
االســبــوع الــزراعي حــلــقــة وصل
مـــــهـــــمـــــة بـــــ وزارة الـــــزراعـــــة
زارعـ بهـدف نقل والفالحـ وا
وتـوطـ الـتـكــنـلـوجـيـا الـزراعـيـة

دعماً القتصادنا الوطني.
ـركز االرشـادي في كربالء وأقام ا
ـزرعـة االرشــاديـة الـصــحـراويـة ا
وبرعاية دائـرة االرشاد والتدريب
الـزراعي مـشـاهـدة حـقـلـيـة بـشـأن
(أهمية استـخدام منظومات الري
حتت الــســـطــحـي لــلـــتــقـــلــيل من
اجنــراف الـتــربـة) ضــمن مـفـردات
الــبــرنــامج االرشــادي الــتــوعــوي
الـسـانـد حملـصـول احلـنـطـة الـعام

اجلاري . 
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وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه (جــرى خالل الـنـدوة الـتـطـرق
الى محـاور عدة كـان اهمـها شرح
فـوائد اسـتـخدام مـنـظومـات الري
ـــيــاه في احلـــديـــثــة  و شـــحـــة ا
نـطقـة و تاثـيره عـلى احملاصيل ا
الزراعية واالستدامة االقتصادية
لــشــبــكــة الــري حتت الــســطــحي
الئم و الـصــيـانـة واالســتـخــدام ا

ـسـتـمـرة لـلـشـبـكـة. وفي نـهـايـة ا
ــداخالت ــشــاهــدة فــتح بــاب ا ا
لـــلـــمـــشـــاركـــ من الـــفالحـــ و
ــزارعــ حــول ارتــفــاع نــســبـة ا
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ميسان

نشر وتعـزيز ثقافـة التقاضـي ب الناس ودعم وتـقوية جهـاز القضاء من
خالل تسهـيل وتبـسيط إجراءات الـتقـاضي وزرع االحترام له بـ الناس
من خالل تعزيز ثقتهم به بانه الطريق الـوحيد للوصول الى حقوقهم هو
أهم واكبر حتد تواجه مجـتمعاتنـا التي تخلت فيهـا احلكومات عن معظم
مـهمـاتـهـا وواجـبـاتـها في الـتـعـلـيم والـصـحـة والكـهـربـاء ومـخـتـلف أنواع
اخلدمـات بحـجـة االستـثـمار وفـتح الـباب لـلقـطـاع اخلاص في كل شيء
ـة يـعـجـز في اغـلب ولم يـبق اال الـقـضـاء الـذي يـعـمل بـآلـيـات وطـرق قد

األحيان عن الوصول او حصول الناس على حقوقهم.
ان ما نـشهـده من جرائم االنـتحـار واالجتار بـالبـشر وانـتشـار اخملدرات
ــشـروعــة واسـتــغالل اآلخـريـن من خالل احلـســابـات والـعالقــات غـيــر ا
الـوهـميـة عـلى وسـائل الـتـواصل وانـتـخـال األسـمـاء والـصـفـات اخلـادعة
والـوهـمــيـة في الــتـواصل مع األشــخـاص ســواء كـانـوا رجــاال ام نـسـاءً
سـتويات يتـوجب تشريع قـوان صارمة شبابا ام كـهوال ومن مخـتلف ا
ـواطن الـذي يراجع الـقـضاء كـنـة الـتطـبـيق والتـنـفـيذ بـحـيث يـتمـكن ا و
الوصـول الى من يـسـتغـله او يـهـدده او يـنشـر صـوره اخلاصـة ويـجـعله
مؤمنا بان القـانون وحده يستـطيع ان يضمن ذلك  من دون احلاجة الى
اللجوء الى الوسائل األخـرى كالواسطة او العـشيرة او الرضوخ البتزاز
ومطالب اآلخرين الذين أصبحت بعض وسـائل التواصل وسيلة لالبتزاز

شروع. والكسب غير ا
ان وثقة وقناعة الـناس بان القضاء هو احلصن ثقافة التقاضي تعـني ا
احلص الـذي يأوون اليه وصـمام األمان ومـلجأهم الـوحيد في مـواجهة
اآلخـر الـذي يـتـلــصص عـلـيـهم أو يـســتـغـلـهم في حــسـابـاتـهم او وسـائل
تـواصـلـهم وضـرورة تــدريب األجـهـزة الـقـضـائــيـة في مـجـاالت اجلـرائم
االلكترونية والزام شـركات االتصال والهاتف واالنـترنت بوجوب التعاون
ـريـضـة الـتي ـا يـكـفل بـان ردع كل الـنــفـوس ا مع الـقـضـاء واحملـاكـم و
تسـتغل هـذه الوسـائل احلـديثـة التي بـدال من ان تـكون نـعمـة حتولت الى
نقـمة وأصـبحت سـببـا مبـاشرا او غـير مـباشـر في خراب الـبيـوت وهدم
االسر وطالق اآلالف وتأثر العالقـات االجتماعـية بسبب رسـالة او تعليق
او اتصـال ورد عن طـريق اخلـطـأ او بـسـبب نـزوة او ضـعف انـسـاني قد
ر به أي واحـد من أبـنـاء اجملـتمع ووصل احلـال الى وصـفـهـا من قبل
الـبـعض بــانه (أي وسـائل الــتـواصل االجـتــمـاعي) هي افـيــون الـشـعـوب
ـعـرفـة الـتي تـتـحـول الى تـخـريب وتـزيـيف احلـقـائق اجلـديـد ومـنـصـات ا

ومعاول لهدم اجملتمعات.
أمن اجملتـمع يبـدأ من أمن الـفرد وحـمـاية حـريته وخـصـوصيـاته وحمـاية
وبـايل التي أصـبحت واقع االنـترنت والـتواصـل وا اتصـاالته وتصـفحـه 
احـد او اهم افـراد االسـرة فـي اغـلب مـجـتــمـعـات الـعـالـم والـتي غـزتـهـا
ـختلف عـناوينهـا مثل (فيس الفضـائيات وبرامـج التواصل االجـتماعي 

بوك) و(انسـتغرام) و(سـناب جات)و(فـايبر) و(واتس
ا نعرفه او ال اب) و(يوتوب) و(تويـتر)..وغيرهـا 
نعرفه من بـرامج ووسائل الـتي تتـوسع يومـا بعد
ــواقع يــوم وتــصـل بل تــخــتـــرق كل األمــكـــنــة وا

والبلدان.

دينة اخلالدة في أذهان ليس العراقي بغداد وما إدراك ما بغداد ¨تلك ا
فقـط بل العـرب والـعـالم . بـغـداد الـتاريخ والـثـقـافـة والـعلـم والفن واألدب
نصور والرشيد ¨بغداد إمام الكاظم والنعمان والكيالني ¨بغداد ¨بغداد ا
ها ب الرصافة واجلسر ¨بغداد ستنصرية ودجلة وجسورها ¨بغداد ا ا
الـتي تـغـنى بـهـا الـشـعـراء بـقـصائـد رائـعـة في األمـس والـيـوم وغنـت لـها
احلـنـاجر ¨غـنت لـهـا ام كـلـــثـوم وفـيروز ¨وجـمـلـها نـصـب احلـريـة جلواد
سليم ¨واللوحة النحتية لكهرمانة لعبد الغني حكمت وغيرها من اللوحات
الـفـنـيـة الـتي تـزيـن سـاحـات واألمـاكن الـعـامـة من نــصب وتـمـاثـيل تـمـثل
شخصيـات بغداديـة . بغداد ال تصـفها الكـلمات وال تـصورها لوحـة فنية
ـا نتصور لتـاريخها القد وال تتكلم عنـها قصيدة ¨لكونها اكبـر بكثير 
وحضـورهـا في كل األوقـات حـتى أصـبح اسمـهـا عـلى كل لـسـان وحتى
صـريون على كل من يعيش حياة أصبح اسمها صفة يـطلقها اإلخوان ا
الـتـرف والـعـز حــيث يـطـلـقـون عـلــيه (يـتـبـغـدد ) لــكـون أهل بـغـداد كـانـوا

يعيشون حياة العز والترف .
ـديـنـة اجلـمـيـلـة لـكن وبـحـسـرة عـنـدمـا نـرى بـغـداد الـيـوم ال نـراهـا تـلك ا
الـشـابــة رغم طـول عــمـرهـا ¨ال جنـد بـغــداد كـمـا يــجب ان تـكـون ¨نـراهـا
دن احلـديث كمدن اخلـليج ومـدن أوربا وشرق قايـيس ا أ¨مدينـة خربـة 
أسـيا ¨لم جنـد في بغـداد سـائـحـاً يسـيـر في شـوارعـهـا ليـسـتـنـشق عبق
التاريخ اجلميل ¨تاريخ ألف ليلـة وليلة وتـاريخ اجملالس البغـدادية األدبية
ـقاهي والـتكـيات ومـجالس السـمر . عـندمـا تسـير في شوارع والفنـية وا
بغداد تبـدو كوجه جميـلة يحمل نـدباً وتشوهـات وبقعاً سـوداً . جتد فيها
الـعـشــوائـيـات والـتــجـاوزات والـدخـان وتــراب الـسـيــارات في شـوارعـهـا
تجـول كما زدحمـة وجتد التجـاوزات على أرصفـتها من قـبل الباعـة ا ا
جتد أرصـفتـها قـد احـتلت من قـبل احملالت التـجـارية لـعرض بـضاعـتهم
ـارة طلـبا سـتـجدين يـلـحقـون الـسيـارات ا وجتد في سـاحـاتهـا الـعامـة ا
(للرزق) . ال جتد في بغداد ونـحن في عصر ناطحات الـسحاب أي بناية
ال تـنـطح الـسـحـاب عـلى اقل تـقـديـر ولـكن نـتـمـنى ان تـكـون ذات ارتـفـاع
̈لم جتد معـلماً سـياحيـاً جيداً كن تـشخـيصهـا عن بعد مـسافة  متمـيز 
فـمـتــاحف الـعـراق ¨ال يـعـرف مــواطـنـو بـغــداد هل هي مـفــتـوحـة األبـواب
السـتـقبـال الـزائـرين ¨أم مـغـلـقة ¨ما بـالك بـسـكـان الـدول األخرى ¨ان ما
يزين شوارع بـغداد الـيوم ليـس العمـران واحلدائق والـتقنـية احلـديثة من
ا الـصبـات الكـونكـريـتيـة ومعـرقالت السـير انارة وإشـارات مرورية ¨وإ
سوأ كـانت الـطـبـيـعيـة من حـفـر ام االصـطـناعـيـة من مـطـبات ¨نهـر دجـلة
اخلالد الذي يشق بغداد الى نصفيهـا الكرخ والرصافة هو األخر يشكو
من اإلهمال حيث النفـايات والتجاوزات عـلى ضفافه من اجلانب ¨األمن
همـة ليال ـر في أسواقـها وشـوارعهـا ا مفـقود تقـريبـا ليال ¨ال جتد من 
بعد ان كانت تسهر حتى الصـباح .هل ان بغداد حقاً تستحق كل هذا ?
وهل صورة بغداد احلالية تعكس مدى أهميتـها وقيمتها بأع العراقي
والـعـرب واألجــانب ? . اجلـواب كال ¨اين بـغـداد مـن مـدن اخلـلــيج الـيـوم
التـي كانت بـاألمس مـجـرد رمـال تـذروهـا الـرياح ¨عـلى احلـكـومات الـتي
جتـلس في كـنف بـغـداد ان تـعـيـر أهـمـيـة قـصـوى لـبـغـداد لـلـنـهـوض بـهـا
وأعـطـائـهــا أهـمـيــة بـالـغـة ¨عـلى احلـكــومـات وضع اسـتــراجتـيـات ولـيس
إستراتيجيـة واحدة للنهـوض ببغداد للـقضاء على التـشوهات في وجهها
العب والشـوارع والـسـاحات الـواسـعة وبـالـنقل وجتمـيـلهـا بـاحلـدائق وا
احلديث من مـتـرو وقطـارات ونقل نـهـري وإنشـاء الـبنـايات اجلـمـيلـة على
ـناطق الصناعيـة والتجارية خارج ضفاف دجلة وجتمـيل دجلة وحصر ا
ـظـهر ـة وتـنـشيط اجلـانب الـسيـاحي والـثـقافي واالهـتـمام  بغـداد الـقد
بغداد لـيليق بـها وفـرض األمن فيهـا بشـكل كلي دون جتاوزات ومـعاجلة
اختناقات الطـرق والساحات وتنشيـط النقل اجلماعي لتـخفيف استعمال
النـقـل اخلاص ¨واالسـتـفـادة من الـتـجـربـة التـركـيـة في هـذا اجملـال الـتي
أصبـحت اسـطـنـبـول قبـلـة لـلـزائريـن في كل األوقات ¨ان بغـداد تـسـتحق
نال ¨انه يحتـاج إلى رغبـة حقيـقية من الكـثير ¨وهذا الكثـير ليس سـهل ا

قــبل من يــحــكـم بــغــداد والى أمــوال وأيــد نــظــيــفــة
ـشـرق الـذي وحـريـصـة لـتـعـيـد لـبـغـداد وجـهـهـا ا
تستحـقه . تريد بغـداد منا ان تعـيش عصر اجلد

بكل معانية ال عصر الهزل والهزال.

وزير العمل خالل اجتماع مع هيئة رعاية ذوي االعاقة
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الـتي تـقـوم بـها وحـدة الـسـيـطرة
ناطق على نواقل األمـراض في ا
ــرض الــتي ســجــلت إصــابــات 
الـلـشـمـانيـا اجلـلـدية حـبـة بـغداد

واحلشوية احلمى السوداء). 
مبينا ان (احلملة شملت مكافحة
الـقـوارض وتوزيـع النـامـوسـيات
ـتبقي بـيدات ذات األثر ا ورش ا
ــضــخـات احملــمــولـة بــواسـطــة ا
عـــــلـى الــــــكـــــتـف في  مــــــنــــــاطق
الـعـبـاسـيـة أبـو غرب  _الـوهابي
والـعــدل واجلـفـيــره وطـبــر سـيـد
جــواد ام ضـــبــاع بــحـــر الــنــجف
الـرهيـمه وقـرية الـنـور ومظـلوم )
ومــنـطــقـة الــديـوك مــقـابل عــمـود
شـــــــارع كـــــــربـالء وقـــــــريــــــة270
الــــغــــزاالت فـي بــــحــــر الــــنــــجف
ومـــنــــطـــقـــة الـــعـــنـب اجلـــنـــوبي
والــفـتــحي في الــعـبــاســيـة) كــمـا
(تــمـت مــكــافــحــة مــســبب مــرض
اجلــــــــرب فـي عــــــــدد مـن الـــــــدور

السـكنـية في مـنطـقة آل دهيم في
العـباسـية  ومـناـــــطق اإلصابات

االخرى .
واعـلـنت مـديريـة مـاء الـنجف عن
قـيـامهـا بـحمـلـة على الـتـجاوزات
غـيــر االصـولــيـة احلــاصـلــة عـلى
شـــبـــكـــة مـــاء االســــالـــة من قـــبل
اصـحاب مـواقع غـسل السـيارات
ومـعامل (آر أو)  فـضال عن بـقـية
واقع التـجارية والتي تـستهلك ا
ـــاء ولم كـــمـــيـــات كـــبــــيـــرة من ا
حتــصل عـلـى اجـازة رسـمــيـة من
ـديـريـة ان قـبل الـبـلـديـة واكـدت ا
احلـــمـــلـــة ســــتـــكـــون في عـــمـــوم
احملــــافــــظــــة ووفق جــــدول اعــــد
مسبقاً حيث ستكون احلملة يوم
االحـد في الــقــاطع الــشـمــالي من
احملـــافــظـــة االثـــنـــ فـي قـــضــاء
ــقـدســة واالربــعـاء في الــكـوفــة ا
فضالً عن بقية القاطع اجلنوبي 
االقـــضــــيـــة والــــنـــواحـي والـــتي

ستكون فيها حمالت مستمرة من
قـبل الـفــروع الـتـابـعـة لــلـمـديـريـة
فـيـهــا) مـشـيـرة الـى ان (احلـمـلـة
ســتــســتــمــر اعــتــبــاراً من مــطــلع
قبل حـتى انهـاء حالة االسبـوع ا
الــتــجــاوز عــلى الــشــبــكــة والـذي
يعود اثـره على الكمـيات اجملهزة
للمـواطن وحـرمان الكثـير منهم
ــاء بــاالضــافــة الى من نــعـــمــة ا
االضـرار الــتي تـلــحق بــالـشــبـكـة

جراء ذلك التجاوز). 
ودعت مــــديــــريــــة مــــاء الــــنــــجف
ــواطـنــ في عــمـوم احملــافــظـة ا
ـــــواقع وخــــــاصـــــة اصـــــحــــــاب ا
التجـارية الى (عدم الـتجاوز على
شــــبـــــكــــة مــــاء االســــالــــة وعــــمل
االشـتراكـات بالـطريـقة االصـولية
ـنتشرة ـديرية ا من خالل فروع ا
في عــمــوم احملــافــظــة مــؤكـدة ان
ـتـجـاوز سـيـتـعـرض لـلـمـسـاءلة ا

الشرعية والقانونية)

جناح مديرية زراعة الديوانية في معرض الوزارة

عامل الصحة
يكافح نواقل
االمراض

جانب من حفل افتتاح معرض وزارة الزراعة احلادي عشر


