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منفـذا لتعبئـة الغاز السـائل للسيارات
في محطة الغاضرية.

وكـــشـف مـــديــــر عـــام شـــركــــة تـــوزيع
ـنـتـجـات الـنــفـطـيـة كـاظم مـسـيـر عن ا
وصــــول اخلـــــزين اإلحـــــتــــيـــــاطي من
ـشـتقـات النـفـطيـة عـامة الى مـعدالت ا
قياسـية غير مـسبوقة. وقـال مسير في
بـيـان امس ان (هـذا اخلـزين هـو نـتاج
ــصــافـي الــعــراقــيــة اإلرتـــقــاء بــأداء ا
ـنـتـجات) ـسـتـورد من ا إضـافـةً الى ا
نـتجات الفتـاً الى أن (الشـركة وفّـرت ا
الــنــفــطــيــة حملــطــات الــوقــود ودوائــر
ـولـدات السـكنـيـة ومحـطات الـدولة وا
الــكــهــربــاء أي اجلــهـات الــتـي تُـشــكل
ـلف األهم وبإنـسـيابـية عـاليـة جداً). ا
واضـاف مسـيـر أن (عـمـلـيـة الـتـجـهـيز
ـادتي الـبـنـزيـن وزيت الـوقـود تـسـيـر
بـشكل طـبيـعي وبإنـسيـابيـة عالـية وال
تــوجــد أي مــشــكــلــة) مــشـيــراً الى أن
(احملـــطـــات عـــلى الـــطـــريق الـــســـريع
طـلـة عـليه مـقـسـمـة على احملـافـظـات ا
وصوالً الى مديـنة البـصرة مع توجيه
إدارة فــــرع ذي قـــار عــــبــــر مـــديــــرهـــا
ـيـداني ـتـقدم بـاحلـضـور ا ومـالكـهـا ا
ـديــر الـعـام بـ بــشـكل يــومي). ووجه ا
ــشــتــقــات (تـــوفــيــر خــزين كـــاف من ا
ــعـدالت الــنــفــطــيـة وضــرورة بــلــوغه 
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ـهـندس كـشف مـديـر فـرع غـازكـربـالء ا
عـبـاس عـبـد االمـيـر عن تـشـكـيل جلـنـة
ـتـابعـة مـراحل اجناز وتـشـغيل مـنـفذ
غاز الغاضريـة واوضح عبد االمير في
ــنـفـذ هـو تـصـريح صــحـفي ان (هـذا ا
لتـعـبـئـة الـغاز الـسـائل لـلـسـيارات في
مــحـــطــة تــعــبــئـــة وقــود الــغــاضــريــة
والــــواقــــعــــة في حـي الــــسالم غــــربي
احملـافـظــة لـتـزويـد الــسـيـارات بـوقـود
الـغـاز لـلـسائل (LPG) وبـسـعـر الفي
دينار للتر الواحد بناء على توجيهات
االدارة الـعلـيـا لـشـركـة تـعـبـئـة الـغاز).
نفذ يحتوي على مشيرا الى ان (هذا ا
مجهزين للغاز السائل للسيارات التي
تـــعـــمـل بـــنــــظـــامي الــــغـــاز الــــســـائل
والـبــنـزين). الفـتـا الى انه ( افـتـتـاح
نـافذ في عـموم مـحافـظات البالد مع ا
ازديــاد اعــداد الــســيــارات الــتي تــمت
اضـافـة مـنظـومـات الـغـاز لـهـا من قـبل
ورش غـاز الـسـيـارات الـتـابـعـة لـشـركة
ـنـافذ تـعـبـئة الـغـاز). مبـيـنـا ان (عدد ا
اجملـهـزة لـوقـود الــغـاز لـلـسـيـارات في
احملافظة  3منـافذ ومـنها مـنفـذ معمل
غـاز كـربالء احلـكـومي ومـنـفـذ مـحـطـة
الــوزني ومــنــفــذ مــحـطــة الــغــاضــريـة
ويـذكـر ان فــرع غـاز كـربالء قــد افـتـتح

ويــسـهــمـون بــاسـتــقـطـاب االدارات
الـريـاضـيـة ذات اخلـبرة الدارة مـثل
ــــشــــاريع خــــصــــوصـــا وان تــــلك ا
وصلي باتـوا مضطرين للتوجه ا
الى مــديــنـة دهــوك اجملــاورة  الـتي
سـابح فيها تشهد انـشاء عدد من ا

الفـــتـــا إلى أن (الـــشــركـــة مـــســـتـــمــرة
بـتــصـديــر مـنــتج الـبــــــرا كـوت إلى

دولة اإلمارات).
ــنـــتــجــات وجــهــزت شـــركــة تـــوزيع ا
الــنــفـــطــيــة الــدوائــر احلـــكــومــيــة في
شـتقات اسـتعداداً محـافظـة األنبار بـا
ـوسم احلج فيـما اكـدت زيادة حـصة
ــولـــدات من زيت الــغـــاز في بــغــداد. ا
وقـال مـديـر عـام الشـركـة كـاظـم مـسـير
في بـــيــان امس انـه (وجه بــتــجـــهــيــز
شــركـة آشــور لـلــمـقــاوالت اإلنـشــائـيـة
الـتـابـعـة الى وزارة االعـمـار واإلسـكان
والـبلـديات واألشـغـال العـامة بـكمـيات
ـشتـقات الـنفـطية مـختـلفـة من أنواع ا
بلغت 160 ألف لتر من منتوجي زيت
الـغـاز والـنفط األبـيض وكـذلك جتـهـيز
500 طن من اإلسـفـلت وذلك ألغـراض
صيانـة طريق احلج البـري الرابط ب
احلـدود الـعـراقـيـة  –الـسـعـوديـة عـنـد
منـفذ طـريبـيل احلدودي والـذي يعـتبر
ــــرور قـــوافل الــــطـــريـق الـــرئــــيــــسي 
احلـجـاج بـراً وذلك سـعـيـاً من الـوزارة
وشـركـة الـتـوزيع عـلى تـوفـيـر الـطريق
اآلمـن واإلنـسـيــابي حلـجــاج بـيت الـله
قبلة مع احلرام لهذا العام واألعوام ا
الـــعــرض بـــأن آلــيـــة تــســـديــد أقـــيــام
ـنـتجـات اجملـهزة يـتم حـسب الكـمـية ا
ــسـتــفـيـدة عن ـطــلـوبــة من اجلـهـة ا ا
طــريق الــدفع بــاآلجل وهــذا يــعــد من

ــتــابــعــة قــيــاســيــة) مــشـــدداً عــلى (ا
ستمرة حملطات الوقود وال يدانية ا ا
سـيـمــا احملـطـات الـواقــعـة عـلى اخلط
الـســريع وحـسـب عـائـديــة كل مــحـطـة
ـوكـلــهـا بـحـكم الـرقــعـة اجلـغـرافـيـة).
الـتـوجيـهات (رفـع حصـة مـحافـظة ذي
ا قار من مادتي البنزين وزيت الغاز 
يــتــنــاسب مـع أي زيــادة في الــطــلب)
ــؤســسـات فــيــمـا أكــد ضــرورة (دعم ا
اخلـــدمــيـــة في احملـــافــظـــات من خالل
ــســـاهــمـــة في حـــمالت الـــتــنـــظــيف ا
بـاسـتــخـدام اآللـيـات الـتــابـعـة لـشـركـة
الـتـوزيـع عالوةً عـلى دعم احلـكـومـات
ـــادة اإلســـفــلـت ألغــراض احملـــلـــيـــة 
إكــسـاء شــوارع احملــافــظــة وبـاآلجل).
وأعــــلـن مــــديــــر عـــــام الــــشـــــركــــة عن
"مـسـاهمـتهـا بـإكسـاء طـريق الفـجر آل
ـبلغ 60 ملـيـون دينـار  فضالً بديـر 
عن اإلتفاق مع حكـومة ذي قار احمللية
عــلى تـخـصـيـص قـطع أراضي إلنـشـاء
مـحــطـات مــتـكــامـلــة  فـيــمـا تــسـتــمـر
الـشـركة بـحـمالتهـا الـواسعـة بـتطـوير
احملــطــات احلــكــومـيــة ومن ضــمــنــهـا

محافظة ذي قار وبشكلٍ كامل).
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وتـعـاقدت الـشـركة الـعـامة لـلـصنـاعات
الــتـــعــديــنـــيــة إحـــدى شــركــات وزارة
عـادن لـتصـدير مـنـتجـها الـصـناعـة وا
ـر إلى دولـة اإلمـارات من مــادة الـبـرا
ـتحـدة ضـمن خطـهـها نـحو الـعـربيـة ا
تـصـديـر مـنـتجـاتـهـا. ونـقل بـيان امس
عن مــديـر عـام الــشـركــة مـاجـد حــمـيـد
قـوله انه  (تـوقـيع عقـد سـنـوي قابل
ر إلى لـلتجـديد لـتصـدير مـنتج الـبرا
دولـــــة اإلمـــــارات بـــــكـــــمـــــيــــة 3000
طـن/شـهـريـا قـابـلـة لـلـزيـادة). وب أن
ر تستخـدم في عزل كافة (مادة البـرا
ــدفــونــة حتت األنــابــيب احلــديــديــة ا
األرض كـاالنـابـيـب الـنـفـطـيـة ومـجاري
الـــــهـــــواء وغـــــيـــــرهـــــا إضـــــافـــــة إلى
اسـتــخـدامـهـا كــأول طـبـقــة قـبل الـبـدء
بالتـبليط عـلى التراب أي طبـقة رابطة
بـــ طـــبـــقــات الـــتـــبـــلـــيط فـــضال عن

استخدامات أخرى). 
ونـوه حـمـيـد الى ان الـشـركـة (اجتـهت
ــر لـعـدم نـحــو تـصــديـر مـنــتج الـبـرا
وجـود إقـبـال مــحـلي عـلــيه يـتالئم مع
ادة) الطاقات اإلنتاجية العالية لهذه ا

ضمن التـسهيالت الـتي تقدمـها شركة
التـوزيع . من جهـته فصّل مـدير هـيئة
الـتـجـهـيز فـي شركـة الـتـوزيع إحـسان
موسى الكميات اجملهزة بالقول (جهَّز
ـقدسة شركة آشور فرعنا في كربالء ا
للمقـاوالت االنشائية بـ  132ألف لتر
مـن زيت الــــغـــاز و 28ألـف لـــتــــر من
الــنـــفط األبـــيض وحــسب الـــضــوابط
والـشروط" مـبيـناً في ذات الـوقت بأن
"مـنـافذ الـتـجـهـيـز  إخـتـيـارهـا وفـقاً
حلـسـابـات فـنـيـة بـهـدف إجنـاز الـعمل
لـيكـون جاهـزاً بـأسرع وقت .وفي ذات
ــنــتــجــات الــســيــاق أوعــزت شــركــة ا
الـنـفطـيـة لفـرعهـا في األنـبار بـتـجهـيز
مــولـــدات وآلــيـــات مــديـــريــة نـــاحــيــة
النـخيب ومنـفذ عرعـر احلدودي وهما
ــــســــؤوالن عن تــــقــــد اخلــــدمــــات ا
ا سافرين عن طريق البر  للحجاج ا
يـقارب من 108 ألف لـتـر من مـنـتـوج
زيت الغاز و25 ألف لـتر من الـبـنزين
دعوم موزعة ب وبالسعر الرسـمي ا
اآللــيــات الـعــامــلـة مــديــريـة الــنــخـيب
ــــولـــدات ومــــنــــفـــذ عــــرعـــر وكــــذلك ا
وجـودة في مسـقفـات احلجاج وذلك ا
ضـمن مـسـاهـمـتـهـا بـتـقـد اخلـدمات

تزامناً مع موسم احلج . 
ـــنـــتـــجـــات وقـــررت شـــركـــة تـــوزيع ا
الـنــفـطـيـة زيــادة الـكـمـيــة اخملـصـصـة
للمولدات السكـنية في محافظة بغداد
من مــنـتـوج زيـت الـغـاز لــشـهــر تـمـوز
اجلاري حرصاً من الشركة على توفير

الطاقة الكهربائية للمواطن .  
وعن كــمــيــة الــزيــادة قــال مــسـيــر انه
(إستـناداً الى تـوجيـهات وزارة الـنفط
ـولدات الـسكـنية قررنـا زيادة حـصة ا
حملافظة بغداد لتكون 25 لتر لكل كي
في بــدالً من 20 لـــتــر لـــكل كي في أي
ــقــداد زيـــادة بــلغ خـــمــســـة لــتــرات
وبــالـســعـر الــرســمي لـشــهـر تــمـوز) .
وكــانت الــشــركـة قــد أعــلــنت في وقت
ســـابق عن الــــكـــمـــيـــة الـــتي يـــتــــــــم
جتـهــيــزهـا لــلــمـولــدات الـــــــسـكــنــيـة
اخلـاضـعة الى نـظـام اخلصـخـصة في
مــحــافـظــة بـغــداد حــيث بـلــغت عــشـر
لترات لتـر لكل كي في من منتوج زيت
الغاز للشهـر اجلاري بالسعر الرسمي
ــدعــوم ألغـــراض جتــهــيـــز الــطــاقــة ا

الكهربائية

ـنتديات الدولة ان تـدعم مثل تلك ا
بـــــغـــــيـــــة الـــــبـــــحث عـن مـــــواهب
ــكن ان وامــكــانــيــات ريــاضــيــة  
ــكن تــشـــكل  مــواهب ريـــاضــيــة 
االســــتــــفــــادة مـن جــــهــــودهــــا في

شاركة بالبطوالت الرياضية). ا
W Uš `ÐU

ودعـــا حـــامــــد ســـالـم  (اصـــحـــاب
سابـح لـتــشــجـيع بــروز مــسـابح ا
خــاصــة بــالــنــســاء وعــدم الــتــقــيـد
ـــعـــروف عن بـــالـــطـــابع احملـــافظ ا
ـوصل  الفتـا بان مـجتـمع  مـدينـة ا
ماساة وقـوع عدد كبيـر من ضحايا
الــــعـــبـــارة من الــــنـــســـاء الى عـــدم
تـــمــكــنــهـم من الــســبـــاحــة كــونــهم
يــجـهـلـون اي مـعــلـومـة بـدائـيـة عن
كــيـــفــيــة الــعــوم  لـــذلك غــرقــوا في
اللحظات االولى من سقوط العبارة
اسـاة الـكـبـيرة  وبـالـتـالي حـدثت ا
التي انـعكـست علـى مجتـمع مـدينة
ـوصل بـشـكل عـام .. وبـ يـونس ا
ذنـــون الى مـــشـــروع االســـتـــثـــمــار
ـشـاريع بـانـشـاء مـسـابح يـعـد من ا
التي تـشهـد طلـبا كبـيرا  كـونها من
شـاريع التي ذات كـلف مـنخـفضة ا
ـكن ـقـارنـة مع الـواردات الـتي  بـا
ان تنـشـا منـها اضـافة الى انـها في
ــكن ان تـلـبي كل فـصـل الـصـيف  
ـدفـوعـات الـتي دفـعت النـشـائـهـا) ا
ـسـتـثـمـرين مـشـيــرا الى ان اغـلب ا
ـشـروع بـاتــوا يـلـتـفـتـون الى هـذا ا
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اثـــــارت صـــــور تــــــدريب ســـــبـــــاح
جملمـوعة اطفـال في ناحيـة القوش
حافظة نينوى تعليقات ناشط
عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
.. الـصــورة ابــرزت سـبــاحـا يــقـوم
بــتـــدريب مــجـــمــوعـــة كــبـــيــرة من
االطــفـال في حـوض بــيـضـاوي من
ــاء الـــذي اثـــار لــونـه حــفـــيـــظــة ا
تابع السيما حينما حتول ذلك ا
ــاء الى لـــون حــلــيـــبي  غــريب .. ا
ويولي اوليـاء امور هواجس شتى
في  اصـطـحـاب اطـفــالـهم لـلـتـمـتع
ـســابح في ظل ارتــفـاع درجـات بــا
احلــرارة  خــصــوصــا وان مـن بـ
ـياه تـلك الـهـواجس مـدى نـظـافـة ا
وعـدم تلـوثهـا خصـوصا  اخلـاصة
بـسـباحـة االطـفال وقـدرة الـعامـل
ــاء ـــســابح عـــلى تـــنـــقــيـــة ا في ا
واسـتــبـداله بــشـكل يــومي ..يـقـول
مـحمـود نـعمـة الله (مـسـتثـمر ) ان
ــســابـح بــاتت مـن االمــور الــتي (ا
ـستثـمرون اهـتمامـهم بها يولي  ا
خــصـــوصـــا فـي ظل اســـتـــقـــطــاب
ـيزة الـشـرائح االجـتمـاعـيـة لتـلك ا
من خالل ارتيادهم لها للهروب من
حــرارة الــصــيف وفي ظل ارتــفــاع
درجات احلرارة  لذلك تتزايد رغبة
ـسـابح مـسـتــثـمــرين  في انـشــاء ا
وبـنـائـها السـتـقـطاب الـرواد  وقـلة
ـدخـوالت التي الـكـلـفـة  مـقـارنـة بـا

تـــتـــوارد مــــنـــهـــا ..ولــــفت جـــاسم
ـــســابـح بــاتت الـــبــيـــاتي الى ان ا
وصل بعد ـدينة ا ظاهرة تتزايد 
سابح قـبل حلول ان كانت اعـداد ا
فـــــتــــرة داعـش  مـــــعــــدودة  عـــــلى
االصـــــــابـع  خــــــــصــــــــوصـــــــا وان
ـوصــلـيـ كـانــوا يـتـجــهـزن قـبل ا
سـنوات  لـلشـاطيء من اجل اطـفاء
حـرارة شهـر الـصيف  والـكل يـعلم
مــا مــدى  خـطــورة الــســبــاحـة في
الــشـاطـيء كـونـه بـات مــكــان غــيـر
مالئم بـــيـــئـــيـــا وصـــحـــيــا وتـــابع
الـبــيـاتي الــكل يـعــلم حـجـم كـارثـة
الــــعــــبــــارة الــــتـي حــــلت في  اذار
اضي وبـات يـهرب من الـشاطيء ا
كـــــونـه يــــحـــــمل هـــــواجس واالالم
اضــحت بــارزة لــكــثــيــريـن بــخــلـو
الـشــاطيء من رواده  مــثــلـمــا كـان
احلـــال في  مــثل هــذه االوقــات من
كل عـام .. وقـال فـاضل حـمـدون ان
سابح ظـاهرة مهـمة اذا ما لـفتنا ا
اليـها  االهتـمام الـصحي وضرورة
ـاء اخلـاص بهـا بـشكل اسـتـبدال ا
يـــومي  وعـــدم اتـــاحــتـــهـــا النــاس
اليــعـلـمـون من الــسـبـاحـة شيء بل
نتديات غايتهم تخريب مثل هذه ا
 مــتــابــعــا بــان عـلـى الــدوائـر ذات
الـصــلـة ان تــلــتـفت الى هــذا االمـر
بــامــكـانــيــة اقـامــة مــسـابـح ضـمن
حــدود مـنــتــديــات الـشــبــاب وعـدم
ــســتــثـمــرين بـل عـلى اتــاحــتــهـا  

والتي انشئت في غـضون السنوات
الــقـــلــيــلــة الــســابــقــة  وبــاســالــيب
مـتــطــورة  وذات انــظـمــة مــتــطـورة
مــثل مــســبـح مــازي في بــابــلــو  او
ول عروف  مسبح مجـمع مازي  ا
ـــســـابح مـــازي الـــقــــد  اضـــافـــة 
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انشئت في محيط بعض الفنادق او
ـنـتجـعـات السـيـاحيـة  االمـر الذي ا
وصـلـي اغـرى اصحـاب االمـوال ا
ـــســـابح الى نـــقل جتــــربـــة تـــلـك ا
وتــوظـــيـــفــهـــا عــلـى واقع مــديـــنــة

وصل). ا
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شـاركت هــيـئـة رعـايـة ذوي االعـاقـة
واالحـتيـاجـات اخلاصـة الـتابـعة له
في وزارة الـــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون
االجــتـمــاعــيـة بــاجــتـمــاع الــلـجــنـة
ـة االجتـار ـكـافــحـة جـر ــركـزيـة  ا
بالـبـشر الـذي انعـقد في مـقر وزارة
الـداخــلـيــة حـيث اســتـضــافت عـلى
هــــامش اجـــتــــمـــاعــــهـــا وفـــد اال

ـتـحـدة لـلـتـبــاحث حـول مـكـافـحـة ا
ة االجتـار بالبـشر في العراق. جر
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
تمـثل وزارة العـمل مديـر عام دائرة
الــتـــأهــيل فـي هــيــئـــة رعــايــة ذوي
االعــاقــة واالحــتــيــاجــات اخلــاصـة
ياسـ كاظم خـلف قدم اسـتعـراضا
مــوجــزا حــول مـــاتــقــدمه وتــنــفــده
الــوزارة في هـذا اجملــال مـوضــحـاً

الـدور األساسي الـذي تـلـعبه وزارة
الـعـمل في تنـفـيـذ سيـاسـة مكـافـحة
االجتــار بــالــبـــشــر من خالل ايــواء
الــضــحــايــا وتــأهــيــلـهـم وااللــتـزام
بــالـقـوانـ واالنـظــمـة الـتي تـخص
الـعـمالـة االجـنبـيـة لـغرض الـقـضاء
ـة االجتــار بــالـبــشـر من عــلى جــر
خالل الــتــعـاون مـع شــركـائــهــا في
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة الـوزارات وا

ـعنـية ـدني ا ومـنظـمـات اجملتـمع ا
ــوضـوع وحتــشـيــد جــمـيع بـهــذا ا
لف في اجلهود الرامية لغلق هذا ا

العراق).
ونفذ باحثو قسم بلد  والدجيل في
هيـئة احلـمايـة االجتـماعـية زيارات
الـى  مـــخــــيـــمــــات الـــنــــازحـــ في
مـحـافـظــات (اربـيل والـسـلــيـمـانـيـة
ــيـداني ــسح ا وكــركــوك) الجــراء ا
ـتـقدمـة لـلشـمـول باعـانة لـلـعوائل ا

احلماية االجتماعية.
…—U¹“ ZzU²½

وذكر مدير الـقسم سالم مكي دخيل
ان الزيارة شملت مخـيمات (بحركة
وأشتي واربـد ولـيالن ) مشـيرا الى
ان نـتائـج الزيـارة اثـمـرت عن بحث
125 حـالة لـعوائل مـطـلوب بـحثـها
و25 اسـرة حـدثت عـنـاويـنـهـا و45
اسـرة جـرى مـلىء البـيـان الـسـنوي
لـهـا.  واكـد مـكي ان بـاحـثي الـقـسم
ـيداني الى مـستـمرين في عـمـلهم ا

ح اكتمال بحث جميع االسر. 
هـيـئـة احلـمـاية االجـتـمـاعـيـة تـدعو
ــواطـــنــ إلـى االتــصـــال بــاخلط ا
الـساخن 1018 لـتـقـد الـشـكـاوى
واالســـــتــــفــــســـــارات خالل الــــدوام
الـرســمي حــصــرا.وشـاركت هــيــئـة
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة
في وزارة الـــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون

االجـــتــمـــاعــيـــة في الــورشـــة الــتي
ـرأة الـنـيـابـية في نـظـمـتـهـا جلنـة ا
مــــجــــلس الــــنــــواب حتت عــــنـــوان
(اخملدرات حتد كبير امام السلطات
وداء خطير يـفتك بالشـباب وتفكيك
لـكــيـان االسـرة واجملـتـمع والـدولـة)
ومـــثل الــوزارة فـــيــهـــا مــديـــر عــام
الية والقانونية الدائرة االدارية وا
في الــــهــــيــــئــــة عــــادل حــــاشــــوش
بــحـــضــورنــائـــبي رئــيـس مــجــلس
ــــثـــــلــــ عن وزارات الـــــنــــواب و
الـصــحـة والــداخـلــيـة واخلــارجـيـة
ان الشباب ومـنظمات اجملتمع وبر
ـفـوضـية الـعـلـيـا حلـقوق ـدني وا ا
اإلنسان. وتضمنت الورشة تسليط
الضوء عـلى القانون رقم 50 لسنة
ــــــــعـــــــنـي بــــــــاخملـــــــدرات 2017 ا
ـؤثـرات الـعــقـلـيـة وتــفـعـيل هـذا وا
الـــــقــــــانـــــون عــــــلى أرض الــــــواقع
ومـنــاقـشــة األســبـاب والــتـحــديـات
عـاجلـات لـهذه الـظـاهرة واالثـار وا
اخلطيرة التي انـتشرت في صفوف
الـشــبـاب وكـيــفـيــة ايـجــاد احلـلـول

التي من شأنـها احلد منـها فيما 
ؤسـسات احلكـومية اتفاق جـميع ا
وغـيـر احلكـومـية عـلى الـتـعاون في
ــوضـوع عــقـد ورش أخــرى بـذات ا
لـلـنـهوض بـواقع الـشـبـاب الـعراقي
مـن خالل الـــــتــــثــــقـــــيف واالرشــــاد

بـــاســــتـــخـــدام  جـــمـــيع الـــوســـائل
اإلعالمـية احلـديثـة ونـشر الـتوعـية
ـعـاهـد االيـجـابـيــة في الـكـلـيــات وا
ـــدارس واألنـــديـــة الـــريـــاضـــيــة وا
وغـيــرهـا.واتــفـقت دائــرة احلـمــايـة
االجـتــمـــــــاعـيــة لــلــمـرأة في وزارة
الــعـمل مع مــنـظـمـة (نــسـاء بـغـداد)
االنــسـانــيــة عــلى تــنـفــيــذ بــرنـامج
تـدريبي مـشـترك. وقـال بـيان تـلـقته
(الزمان) امس ان مديـر عام الدائرة
ـــوســوي خالل لـــقــائـــهــا عـــطــور ا
ـــنــظـــمــة اكــدت اهـــمــيــة ـــثــلي ا
اســـتـــمـــرار الــتـــعـــاون الـــتــدريـــبي
ــــنـــظــــمــــة الـــذي ــــتـــحــــقق مـع ا ا
ــدة الــسـابــقــة تـدريب اجنــزخالل ا
ـــوظـــفــ والـــبـــاحـــثــ عـــدد من ا
االجـتـمـاعـيـ وفق مـشروع  (ادارة
احلالة -  التنـوع واجلندر والعنف
القائم عـلى النوع االجـتماعي)الذي
ـرجوة شـتـركـة  ا حـقق االهـداف ا
مضـيفـة ان الدائـرة مسـتعـدة للـبدء
شروع اخر لتدريب 50 مستفيدة
من االعـانـة االجـتمـاعـيـة في اقـسام
(الــرصـــافــة والـــصــدر و الـــكــرخ –
ـقـدسة) الـنجـف االشرف وكـربالء ا
وفق مـــشـــروع تـــدريـــبـي يـــتـــنــاول
(الـصـحـة العـامـة) ويـكـون الـتدريب
مـدعـومـا بـكل اخملـصـصـات الالزمة

للمشاركات.
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جـريـدة الـزمــان لـهـا اكـثـر مــا لـغـيـرهـا مـن الـصـحف الـعـراقــيـة الـدولـيـة
ــواقع انــتـــشــارا في الــعـــراق و خــارجه طـــبــاعــة و مـــشــاهــدة عـــلى ا

االليكترونية.
ـستقـلة الـتي صدرت ايـام العـمل العراقي جريدة الـزمان هي اجلـريدة ا
ـعـارض و لـهـا ارشـيـفهـا الـغـني مـن اخـبـار و لـقاءات مـع مـعـارض ا

ومنهم عراقيون اليوم بعض منهم يحكمون القرار السيادي الوطني.
ـهـنـيـة الـعمل ـوثـقـة الـتي عاصـرت  ـعلـومـة ا جـريدة الـزمـان مـصـدر ا
السياسي العراقي وسالت منها مع الـدماء مصادقية احلبر الذي تفوق

على احملاباة و النشر لغايات في نفوس اوالد يعقوب!.
واذا كان لـلـسـلطـة الـرابعـة ان تـشيـر لـصـحيـفـة عراقـيـة من انـها سـلـطة
رابعة- مع مـراعاة واقع الـسلـطات االن- فلن تـتقـدم في رأي الكـثيرين و

رأيي معهم على الزمان صحيفة.
امس حــجب بـــيــان مــكـــتب الــرئــيـس بــرهم صــالـح االعالمي- وصــالح
مـعـروف بــتـعـاطــيه الـذكي مع الــتـغـطـيــات- كـلـمــة اسـتـاذ بـكــلـيـة االعالم
الـعـراقـيــة ورئـيس حتـريــر الـزمـان الـدكــتـور احـمـد عــبـد اجملـيـد خالل
ـكان وكان احتفـال ثقافي بـأمتيـاز من حيث الـشخصـيات و احلدث و ا
احلجب سببا لردة فعل مستهجنـة عبرت سرعتها و تسارعها وصدورها
عن شخصيات عراقـية بأمكانـها اثارة الرأي عن استـغراب ال يكاد يجد
تبريرا فـأن كان ضمن كـبوات االهمال فـالرئيس صـالح ال يسمح بذلك
و ان كان تعـمدا فـغريب ان يتـعمـد عامل في قـطاع تغـطيـة نشاط لـلقرار
السيـادي حجب كلـمة رئيس حتـرير صحـيفة مثـل الزمان الدولـية و مثل
احمـد عبـد اجملـيد ال سـيمـا و الزمـان تـعامـلت بدقـة مع الـرئيس مـذ كان
مـعـارضـا فــمـسـؤوال في حـكـومــة بـغـداد و حـكـومــة كـردسـتـان و حـزبه

السياسي و نقلت وقائع انتخابه و نشاطاته.
شخصـيا اتوقع من الـرئيس صـالح ان يصلح خـطأ اي كان سـببه فأنه
ستنكـر للفعل فليس مـثل احمد عبد اجمليد من ماكان ليقنع اجلمـهور ا
يـتم حـجب االشـارة لـكـلـمـته بـبـساطـة النـه صحـفـي عريـق مـستـقـل تكـلم

بـلسـان صـحـيـفـة عراقـيـة عـريـقـة مسـتـقـلـة بـرجاء ان
ـتـابـعـ لـلـحـدث حتى ال يـطلع الـرئـيس عـلى اراء ا
ا ال تتكـون صورة و مـضمـون تصـرف يوحـيان 
كـاتـب يفـتـرض انه تـعـرف قـبل كل شيء يـليـق 
هني مباد العـمل و قواعد الـنشر و السـلوك ا
وتـعـرف خالل الـشيء و بـعـده من هي الـزمـان و

تحدث. من ا

'WM∫ جانب من اجتماع جلنة مكافحة االجتار بالبشر

صافي العراقية في اجلنوب احد ا

عباس عبد االمير ابراهيم

بغداد
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قرأت مقاال لـلدكتـور هاشم حسن حتت عـنوان لو يـعلم الشـيخ زايد وهنا
أود الـتـعـقـيـب عـلى مـاجـاء فـيه واقــول والـله لـوتـعـلـم أيـهـا الـزمـيل ان كل
مرافق احلـياة في الـعـراق اجلديـد قد تـوقـفت بل هي من سيء الى اسوأ
فالمستـشفى الشـيخ زايد وال مـدرسته وال كلـيته وال جتارته وال صـناعته
وال زراعته فـكل شيء في حـيـاتـنا اصـبح اليـطـاق فـنحن االن كـحـيـوانات
اذا فكل شيء في حياتـنا اصبح مبهما النواعير تدور والتعـلم إلى اين و
ستقبل معـروف كل شيء في الباي باي ونحن فال احلاضر مفهـوم وال ا
نحـو اجملهول سـر فال حكـومة تـمتـلك رؤيه ستـراتيـجيـة للـنهـوض بالواقع
السياسي واالقـتصادي والـثقافي والتـربوي الصـحي واالجتماعي بل هم
ينشـطون حلل االزمات فـتحل ازمـاتنا الـسياسـية باحملـاصصة االثـنية أو
ذهبيـة فنتحـول من شعب واحد إلى شـعوب ومكونـات وحتل ازمتنا في ا
دارس ـدارس االهلـية بدال من االهـتمـام با زيد من ا اجلانب التـربوي بـا
زيد من الكليات واجلامعات االهلية دون احلكومية وفي التعليم العالي با
حسـاب يـذكر المـكانـيـة وحاجـة سـوق العـمل عـلى استـيـعاب مـخـرجاتـها
ستويات الدراسية ومختلف االختصاصات والنتيجة ختلف ا الكبيره و

مظاهرات واعتصامات....
امـا حـل ازمـاتــنـا االقــتــصـاديــة في اجلــانب الـزراعـي والـصــنــاعي فـهي
ـنــتـجـات االجـنــبـيـة ولــيـذهب االقـتـصــاد الـوطـني الى بـاسـتــيـراد اسـوأ ا
ــزيــد من اجلــحــيم امـــا حل ازمــاتــنـــا في اجلــانب الــصـــحي حــفــلـت بــا
واطن وبالنـتيـجة تـذكر سوى سـتشـفيات اخلـاصة الـتي اثقـلت كاهـل ا ا
هم في العراق اجلـديد ان ينعم احلكام امتصاص دماء النـاس...........ا
بـرغـيـد الـعـيش ولـلـشـعـب رب يـرعـاه هـذا هـو الـعـراق اجلـديـد الـذي كـنـا
نتمناه بعد سنوات عجاف من احلروب واالستبداد والقهر التي دفع فيها
العـراقيـون سيـوال من دماء خـيـرة ابنـائهم والزالـوا وهنـا اليسـعني اال ان

اتذكر قول الرصافي :
علم ودستور ومجلس امة وكل 
عنى الصحيح محرف عن ا

ـقـراطـي الـفيـدرالـي اجلـديد هـذا هـو الـعـراق الد
ورحم الله دكـتورنا الـفاضل عـبد االمـير الـفيصل
الذي قـضى بـسبب ضـعف االمـكانـيـات الصـحـية

في بلد النفط !
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يطل من على شاشـة التلفاز بـ احل واآلخر عضـو من اعضاء مجلس
النواب العراقي متحدثاً

بطـرح قوانـ جديدة مـن شأنهـا أن ترتـقي بشـريحـة من شرائح اجملـتمع
عـيشي لكن مـتى يكون لالحسن واألفضل من حـيث الرقي واإلنتـعاش ا
ذلك? هل تــريــد أن تـعــلم مــتى يــتــحــقق كل مــا يـقــال عن هــذه الــقــوانـ
قترحات التشريعية ومتى سيكون العمل فيها في الواقع? نعم سيكون وا
هناك مقترحات كثر وقوان قد تقر أو تقرأ قراءات أولى وثانية حتت قبة
ـان في بداية الـعد التـنازلي لإلنـتخابـات مجالس احملـافظات الـقادمة البر
ان كـانت هــنـاك انــتـخــابـات فــعالً ? ألن ذلك سـيــعـزز لــلـســادة االعـضـاء
اصـحــاب الـقــوائم االنــتـخــابـيــة مـوقــفـهـم في الـشــارع ومـرونــة طـرح أي
قـترحـات التي إذ  حـققت موضـوع كان عـلى مسـامع النـاس فإن طـرح ا
صدى في الـشـارع كونـهـا حوادث وأحـاديث في وقت قـريب وال يـنسـاها
واطن الن الفارق الزمني بـينها وب يوم االنـتخاب قريب أن الضجات ا
والصرخات اإلعالمية لألعـضاء احملترمون ماهي إال تـمهيد الطريق أمام
شعارات سيحملونهـا عما قريب للمواطن الفقـير الذي  حتماً يضطر إلى
تـصــديـقـهــا ذلك لـلــكـثــرة الـضــغط والـتــأويل والـتــكـرار االعالمي لــهـكـذا
ان الـذين يـترأس أغلـبهـم قوائم انـتخـابية مقـترحـات!! وكأن أعـضاء الـبر
مندوبي شركات تسويقية جتـارية غرضها كسب الزبون وجعل اول قدمة
في شركـاتهم!! وبـعد ذلك تـوريطـة بعـدة أفكـار جديـدة تطـرح علـية ويـفقد
ا هو اصالً هنا? فا الصيحات العالية التركيز على ما هو قدم إلى هنا و
لهؤالء األعضاء ماهي إال صيحات تسويـقية تشويش أفكار وجذب انتباه
ـواطـن والـتالعـب في مـشــاعــرة ال غـيــر! فال يــقـر قــانــون يـنــصف فــيـة ا
ال العام وال ينفذ القانون على تقاعد وال يشرع قانون يحد من هـدر ا ا
مسـؤول أو يـحـجـز أموال قـد جـمـعـها من خـزيـنـة الـدولة وأمـوال الـفـقراء
قتـرحات حتى ساكـ واأليتام من الـشعب اجلـريح ال تأملـوها تـلك ا وا
وإن قراءاتها كثرت حتت الـقبة التي استنـزفت كل أموالنا وانهكت أسس
الدولـة الـعـراقيـة مـاهي إال شـعارات انـتـخابـيـة سـتخـتـفي حـال ما تـنـتهي
ـقـاعد الـسـياديـة الـتي تدر اجلواالت الـتـنافـسـية عـلى تـقـاسم السـلـطة وا

لألحزاب السياسية خيراً وفير.
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