
في�سانات يف الب�سرة ب�سبب 
الأمطار 

في�ضان  �إىل  �الول  �م�س  فجر  بغز�رة  �الأمطار  هطول  �أدى 
عن  �أ�ضفر  م��ا  �لب�ضرة  حمافظة  يف  �ل�����ض��و�رع  م��ن  �لكثري 
لعدم  �أك��ر  ب�ضكل  �ل�ضكانية  �لكثافة  ذ�ت  �ملناطق  ت�ضرر 

�حتو�ء �لكثري منها على �ضبكات لت�ضريف مياه �الأمطار. 
و قالت مديرة �ملجاري يف �لب�ضرة نو�ل عبد �لوهاب بح�ضب 
"ر�ديو �ضو�" �إن �ملديرة، �علنت حالة �الإنذ�ر �لق�ضوى ملا 
�إىل  ت�ضببه من �ن�ضد�د يف �ضبكات ت�ضريف �ملياه، م�ضرية 

�أن قطاع �ملجاري بحاجة �إىل �ملزيد من �الأمو�ل. 

اأطفاء حمطة كهرباء النا�سرية 
�علن يف حمافظة ذي قار عن �طفاء حمطة كهرباء �لنا�ضرية 

وملدة ع�ضرة �يام وذلك الغر��س �ل�ضيانة.
وقال �لناطق �الإعالمي با�ضم مديرية �إنتاج �لطاقة �حلر�رية 
الغر��س  ج��اء  �الإط��ف��اء  �إن  �لعبادي:  ح�ضن  �لنا�ضرية  يف 
�ل�ضركة  قبل  من  وتاأهيلها  �ملغلقة  �ل��دورة  �أنابيب  �ضيانة 
�لرو�ضية وكذلك ل�ضيانة م�ضخات �لدورة �ملفتوحة من قبل 
�لكو�در �لهند�ضية و�لفنية يف �ملحطة  .ولفت يف ت�ضريحات 

�ضحفية  �إىل �إن �الإطفاء قد ي�ضتمر ع�ضرة �أيام.

م��ن��اق�����س��ة م�����س��روع ال��ق��ان��ون 
البحري 

م�ضروع  ح��ول  نقا�ضية  حلقة  �لنقل  وز�رة  مقر  يف  عقدت 
عبد  �ضعيد  نامق  تر�أ�ضه  و�ل��ذي  �لعر�قي  �لبحري  �لقانون 
وقد  �ل���وز�رة   يف  �لقانونية  للد�ئرة  �لعام  �ملدير  �لباقي 
�مل�ضروع بح�ضور  مت  خالل هذه �حللقة  مناق�ضة م�ضودة 
�ملعنية  �ل��وز�ر�ت  يف  �لقانونية  �لدو�ئر  وممثلي  مديري 
و�أ�ضاتذة جامعيني بعد �أن متت دعوتهم من قبل وز�رة �لنقل 
وذلك لدر��ضة �ملقرتحات و�الآر�ء حول هذ� �مل�ضروع و�إعد�د 

�مل�ضودة �لنهائية له ومن ثم �إر�ضاله �إىل وز�رة �لعدل

تظاهرات ملنا�سبة عيد العمال 
العاملي

يف  �لكبرية  �ل�ضاحات  �أح��دى  مت��وز(  من)�ضاحة   �نطلقت 
للطبقة  ت��ظ��اه��رة  و����ض��ط،  حمافظة  م��رك��ز  �ل��ك��وت  مدينة 
�لعمالية �ضارك فيها عدد كبري من �لطبقة �لعمالية �لكادحة، 
مبنى  �إىل  متوجهة  �لعمال،  و�حت��اد  �لعمالية،  و�لنقابات 
قادها  �ل��ع��امل��ي،  �لعمال  عيد  مبنا�ضبة  �ملحافظة،  جمل�س 
�حلزب �ل�ضيوعي �لعر�قي – فرع و��ضط ، مطالبة بحقوق 
�لطبقة �لعمالية، ومنا�ضدة �جلهات �ملعنية ب�ضرورة تفعيل 

قانون �لنقابات و�ملحافظة على حقوق �لطبقة �لكادحة.

مي�سان / رعد الر�سام
�لور�ضة  يف  �مل�����ض��ارك��ني  �آر�ء  تباينت 
�أقامتها  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة  بحقوق  �خل��ا���ض��ة 
مي�ضان  يف  و�ل�ضباب  �لريا�ضة  مديرية 
���ض��م��ن ن�����ض��اط��ات �خل���ط���ة  �ل����وز�ري����ة 
منظمات  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  �مل����رك����زي����ة.   
�ملجتمع �ملدين �ملعنية بحقوق �ملر�أة من 
خمتلف حمافظات �لعر�ق و�لتي ت�ضتمر 
تد�ول  وتت�ضمن   �أي��ام  ثالثة  م��دى  على 
’ حقوق  منها  ع���دة  حم���اور  وم��ن��اق�����ض��ة 
�ملر�أة يف �حل�ضار�ت �لقدمية و�أنتهاكات 
�الأ�ضري   و�لعنف  �ملر�أة  حلقوق  �ملجتمع 
جتاه �الإناث وغريها من �ملو��ضيع �لتي 

تخ�س �ضريحة �لن�ضاء.
�لعكيلي / معاون  �لله  �أو�ضح عبد   وقد 
د�ئرة  يف  �ملنظمات  رع��اي��ة  ق�ضم  م��دي��ر 
�لريا�ضة  ب��وز�رة  �ل�ضباب  وفنون  ثقافة 
و�ل�ضباب �أو�ضح للمدى �أن هذه �لور�ضة 
تاأتي �ضمن �ضل�ضلة من �لور�س و�لندو�ت 
�لتي تندرج �ضمن فقر�ت �خلطة �ملركزية 
يف  تعقد  و�لتي  �ملجال  هذ�  يف  للوز�رة 
زمنية  ف��رت�ت  على  �ملحافظات  م��ن  ع��دد 
�لدعم  تقدمي  تت�ضمن  �خلطة  �أن  مبينا 
�ملجتمع  ملنظمات  و�مل���ادي  �للوج�ضتي 
منظمات  لكونها  بعملها  لالأرتقاء  �ملدين 
�ملجتمع  �أو���ض��اط   يف  فاعلة  و  نا�ضطة 
�لعر�قي وخ�ضو�ضا يف �لو�ضط �ل�ضبابي 

على حد قوله.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ح��ي��در ���ض��ت��ار �مل����وىل / 
للمدى  مي�ضان   و�ضباب  ريا�ضة  م��دي��ر 
�ملجتمع  منظمات  من  عدد  دعوة  "متت 
�ملدين �ملعنية بحقوق �ملر�أة يف عدد من 

�لور�ضة  ه��ذه  يف  للم�ضاركة  �ملحافظات 
�ل��ت��ي ت��ه��دف �ىل �خل�����روج مب��ق��رر�ت 
لدى  وع���ي  خ��ل��ق  يف  ت�ضاهم  �أن  مي��ك��ن 
وكذلك  حقوقها  ب��اأه��م  لتعريفها  �مل����ر�أة 
�لعر�قية  �مل��ر�أة  تعانيه  ملا  �النتباه  لفت 
�ضابقا  م�ضائب  من  طالها  ما  خ�ضو�ضا 
يف ظل �ضيا�ضات �لنظام �ل�ضابق �لقمعية  
ب�ضكل  �أث����رت  �ل��ت��ي  �لعبثية  وح���روب���ه 
نتيجة  �لعر�قية  �الأ�ضرة  ن�ضيج  يف  بالغ 
وكذلك  و�الأبناء  و�الآب��اء  �الأزو�ج  فقد�ن 
�الأعمال  ب�ضبب  ر�هنا  �مل��ر�أة  تقا�ضيه  ما 
�الأره��اب��ي��ة بحيث جت��اوز ع��دد �الأر�م���ل 

�ملليون �رملة "
�لن�ضويات  �ل��ن��ا���ض��ط��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
للمدى   حتدثن  �لور�ضة  يف  �مل�ضاركات 
تباينت  وقد  �لعر�قية  �مل��ر�أة  و�ق��ع  حول 
�آر�وؤهن بني �ل�ضلب و�الإيجاب ففي حني 
على  و�الأحباط  �لياأ�س  مفرد�ت  �ضيطرت 
تفاوؤال  �آخ��ري��ات  �ب���دت  �لبع�س  ح��دي��ث 
يف  �لن�ضاء  ل�ضريحة  م�ضرق  مب�ضتقبل 
�أ�ضارت  ح��ني  ويف    . �لعر�قي  �ملجتمع 
�لرتكيبة  �أن  �ىل  قا�ضم  �إميان  �الإعالمية  
�ل�ضايكولوجية  و�لثقافية للمجتمع  هي 
�ملر�أة  تهمي�س  �أ�ضباب  �أه��م  م��ن  و�ح���دة 

وعلى  �لذكور  قبل  من  حقوقها  و�نتهاك 
ما  �لثقافة  �أن هذه  توؤكد  �ل�ضعد  خمتلف 
�لنخب  �أو���ض��اط  يف  حتى  مهيمنة  ز�ل��ت 
على  ب�ضهولة  تغيريها  ميكن  وال  �ملثقفة 
زميلتها  �ل��ر�أي  و�ضاطرتها  و�ضفها.  حد 
" هنالك  �الإعالمية هالة من�ضور م�ضيفة 
�مل���ر�أة  حل��ق��وق  وم�ضتمر  د�ئ���م  �أن��ت��ه��اك 
هذ�  ت�ضتمرئ  و�لغالبية  جمتمعنا  يف 
يف  حتى  �لن�ضاء  حقوق  على  �لتجاوز 
بحق  وغ��ن  عنف  هنالك  �الإع���الم  جم��ال 
" ومل تو�ضح من�ضور ماهية هذ�  �مل��ر�أة 
ور�ءه  ت��ق��ف  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  �أو  �ل��ع��ن��ف 
و�لغالبية  يعرف  "�لكل  بالقول  مكتفية 

�ضامتة كاأن �الأمر ال يعنيها".
حقوق  جلنة  رئي�ضة  ح��دي��ث  ك��ان  فيما 
 / مي�ضان  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  يف  �مل����ر�أة 
جانبا  ح�����ض��رت  �ل��ت��ي   ، ح�����ض��ن  منتهى 
مب�ضتقبل  ت���ف���اوؤال  �أك����ر  �ل��ور���ض��ة  م���ن 
حقوقها  جلميع  نيلها  و�إمكانية  �مل���ر�أة 
 " �مل�ضروعة على �ملدى �لقريب مو�ضحة 
لقد �أنفتح �لق�ضاء رحبا �أمام �لن�ضاء بعد 
و��ضتطاعت  �لديكتاتوري  �لنظام  زو�ل 
يف  �مل�ضوؤولية  ت�ضنم  �لن�ضاء  من  �لكثري 
و�لوظيفية  �ل�ضيا�ضية  �ملجاالت  خمتلف 
برملان  وع�ضوة  وزيرة  �ملر�أة  و�أ�ضبحت 
من  �لكثري  لدينا  كما  حمافظة  وجمل�س 
�لقياديات يف دو�ئر �لدولة وموؤ�ض�ضاتها 
كل  ع��ل��ى  حت�ضل  مل  �مل�����ر�أة  �أن  وب��رغ��م 
جد�  متفائلة  ولكني  �الن  لغاية  حقوقها 
�ملقبلة  �لقليلة  �ل�����ض��ن��و�ت  �أن  و�أع��ت��ق��د 
هذ�  يف  �مل��ن��ج��ز�ت  م��ن  �لكثري  �ضت�ضهد 

�ملجال " 

امل������������وج������������ز
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و�حدة من ��ضو�أ �حلاالت �ليومية، �جللو�س �لطويل 
�حلياة،  معرتك  مو�جهة  يف  هزمية  �ن��ه   ، �ملقهى  يف 
ت��وق��ف �جل����د  م��ع ط��ن��ني �ل�����ض��ف��ن��ات، خ��م��ول مغلف 
بالقنوط ويفء ثقيل بالياأ�س ، هكذ� يرى �الن كل من 
من  �لعابها  حتى   ، �ل�ضاحبة  وعو�ملها  �ملقاهي  �دم��ن 
��ضياء  يف  �لك�ضل  تاأطري  عن  و�لدومينوعبارة  �ل��رد 

غري مفيدة �لبتة. 
�اليام بنمط خا�س  �ملقاهي يرتبط هذه  �جللو�س يف 
منها  باكر  �و  باقل  �لع�ضرينيات  باعمار  �ل�ضباب   من 
ويعانق  �الأنبوبي  �لناركيلة  حبل  مي�ضك  �ضاب  وكل   ،
و�خلانق  �مل��ح��رتق  �لتبغ  خ��الل  م��ن  �ل��دخ��ان  �ضحب 
�لدخان  وينفث  رئتيه  �ح��رت�ق  على  �جلمر�ت  ويعدل 

بطريقة مبالغ فيها .
يف  �مل��ر���ض��وم��ة  �ل�����ض��ورة  تلك  تكن  مل  �ملقهى  ���ض��ورة 
ذ�كرة �ملدينة �بان منت�ضف �لقرن �ملا�ضي حينما كانت 
وكتبة  �لتقدمية  �الحز�ب  وموؤ�ض�ضي  �ملتمردين  معقل 
�لبيانات �ل�ضعرية  و�ملثقفني و�ل�ضعر�ء و�الدباء وقر�ء 
و�ملحامني  �ل�ضحفيني  وك��ب��ار  و�ملخطوطات  �لكتب 

و�ملعماريني ،
عجمي  وح�ضن  و�ل���زه���اوي  �ل��ر�زي��ل��ي��ة  مثل  م��ق��اه    
حملة  م��ن  ورو�ده����ا  �لعامة  باملكتبات  �ضبيهة  كانت 
�لكتب �لثقيلة ، وتد�ر فيها جل�ضات �دبية ونقا�ضات ، 
وملتقى ملبدعي �لعر�ق ، ويق�ضدها �الدباء من جميع 
بارفع  �اللتقاء  لغر�س  و�ملحافظات  �لعربية  �ل��دول 
يف  عمل  ور���س  كاأنها   ، �ملبدعة  �لثقافية  �ل�ضخ�ضيات 
تدون  �ملدينة  ذ�ك��رة  ز�ل��ت  وم��ا  خمتلف �الجت��اه��ات. 
من  �ضعبية  تظاهرة  �ك��ر  خ��روج  متوهجة  ب��اح��رف 
عام  يف  بورت�ضموث  مبعاهدة  تندد  �ل�ضابندر  مقهى 

 . 1948
كانت �ملقاهي مالذ�ت ��ضغاء ودو�وين �ضعر ورو�يات 
ما ز�ل �ضد�ها  يرن يف �الدب �لعر�قي. كانت طقو�س 
رمبا  للح�ضور،  و�لكيا�ضة  �الحرت�م  تتطلب  �جللو�س 
�لزمنية تفر�س عاد�تها  �لفرتة  طبيعة �حلياة يف تلك 
وتقاليدها يف منط �لعي�س و�لت�ضرفات �ملرتبطة بزمن 

جميل ز�خر بالعلم و�ملعرفة.
�ملجتمع  وثقافة  �لنا�س  باخالق  يرتبط  �ملقاهي  جمال 
�لفنية  �للوحات  تعليق  من  �ملقاهي  تلك  تخلو  وال   .
تدون  �لتي  �لفوتوغر�فية  و�ل�ضور  �خلالبة  و�ملناظر 
�ول  تاأ�ضي�س  �ىل  �ل�ضعبية  �ملهن  م��ن  �ملدينة  ت��اري��خ 

�مل�ضارح و�ملكتبات.
تغريت   ، م�ضر�تها  ت�ضبه  ال  �ل��ي��وم  �مل��ق��اه��ي  �وج���اع 
�لرو�د  لها، و�ختلف  �ملثقفون ظهورهم  ، و�د�ر  متاما 

، و�ضارت حمطات ملعانقة �نبوبة �لناركيلة، 
بغد�د هما �جلهتني  �مانة  �ل�ضياحة و  قد تكون هيئة   
�مل�ضوؤولتني عن تطوير �الماكن �لرت�ثية يف بغد�د من 
خالل �عد�د بر�مج وخطط  العادة هيبة هذه �الماكن 
باعتبارها ذ�كرة مدينة حية ، ومعامل طافحة  باالحد�ث 

�ملهمة يف �لبلد ومن تلك �لتي غريت م�ضار�ت كثرية
jalalhasaan@yahoo.com
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بغداد/يو�سف الطائي
�عد�د  تو�فد  �ملا�ضيان  �لعامان  �ضهد 
ك��ب��رية م���ن �ل��ع��م��ال��ة �الج��ن��ب��ي��ة �ىل 
يف  �لعر�قيني  �لعمال  لتناف�س  �لبالد  
حيث  �لعمل،  ف��ر���س  على  �حل�ضول 
عر �لكثري من �لعاطلني عن ��ضتيائهم 
م��ن ع��دم ت��دخ��ل �حل��ك��وم��ة و�جلهات 
�ملعنية بايقاف زحف �لعمالة �الجنبية 

على �لعر�ق،
�لتقتهم  �لعاطلني  م��ن  ع��دد  وو���ض��ف   
)�ملدى(  �م�س �لعمالة �الجنبية بانها 
فر�س  على  �حل�����ض��ول  يف  تناف�ضهم 
�أي  ي��ع��م��ل��ون يف  ه����وؤالء  �ل��ع��م��ل الن 
من  جت��ع��ل  قليلة  وب���رو�ت���ب  ظ���روف 
�لعامل  عن  ي�ضتغنون  �لعمل  �رب��اب 
�ج���ور� كبرية  �ل��ذي يطلب  �ل��ع��ر�ق��ي 
يطلب  �ل��ذي  �الجنبي  �لعامل  مقابل 

مبالغ قليلة. 
 �مل��و�ط��ن ك��م��ال ن��ذي��ر 25 ع��ام��ا قال:  
�عد�د  تو�فد  �ملا�ضيان  �لعامان  �ضهد 

�لبنغالدي�ضيني  �ل��ع��م��ال  م��ن  ك��ب��رية 
حمافظات  جميع  على  و�لفلبينيني 
�زدي����اد كبري  �دت �ىل  و�ل��ت��ي  �ل��ب��الد 
يف �ع�����د�د �ل��ع��اط��ل��ني و�ل��ب��ط��ال��ة يف 
�لعمال   ه����وؤالء  �ن  و����ض��اف  �ل��ب��الد. 
بكثافة  �لبالد  حمافظات  يف  �نت�ضرو� 
تتز�يد يوميا  بحيث �ن �رباب �لعمل 
عمالهم  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ع���ن  ����ض��ت��غ��ن��و� 
باخرين  و����ض��ت��ب��دل��وه��م  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 
يعود  ذلك  �ضبب  �ن  مو�ضحا  �جانب، 
مبرتبات  �الجنبي  �لعامل  قبول  �ىل 
قليلة، و�لعمل ل�ضاعات طويلة، �إ�ضافة 
�لذي  �لعمل  �ن��و�ع  جميع  حتمله  �ىل 

يناط بهم من قبل ��ضحاب �لعمل.
�لعمالة  عامر  �مي��ن  و�ضف  ح��ني  يف 
�الج��ن��ب��ي��ة ب��ان��ه��ا ظ����رف �ع��ت��ي��ادي 
خ�ضعت له جميع دول �ملنطقة نتيجة 
�لفقر �لذي تعي�ضة تلك �لبلد�ن وزحف 
منها  �لقريبة  �ل���دول  �ىل  مو�طنيها 
�أهليهم  �ىل  و�لعودة  �الم��و�ل  جلني  

ب���ح���ال �ف�������ض���ل. و������ض����اف ن��ح��ن ال 
نعرت�س على هوؤالء النهم جاءو� �ىل 
لكن  �لعمل  فر�س  وقا�ضمونا  �لعر�ق 
يف  �حلكومة  ت�ضرف  على  نعرت�س 
�لعاطلني  لل�ضباب  �همالها  ��ضتمر�ر 
يف عدم توفري فر�س عمل تليق بهم،  
�لبلد�ن  م��ن  �ل��ع��ر�ق  �ن  �ىل  م�ضري� 
ومن  وم��و�رده��ا  ثرو�تها  يف  �لغنية 
و�ج��ب��ه��ا ت��وف��ري ف��ر���س �ل��ع��م��ل �ىل 
يعانون  تركهم  ال  �لعاطلني  مو�طنيها 

�لفقر �ملدقع.
مطعم  �ضاحب  حممد  حيدر  ويقول   
يعملون  بنغالدي�ضيني  عمال   6 ل��دي 
وه���وؤالء  ��ضهر  ع��دة  منذ  �ملطعم  يف 
�ل�ضباح  من  جيدة  ب�ضورة  يعملون 
�ل��ب��اك��ر وح��ت��ى ���ض��اع��ة م��ت��اأخ��رة من 
�ل��ل��ي��ل. و�����ض���اف �ن��ن��ي �خ����رتت �ن 
النهم  �ملطعم  �ىل  �جانب  عمااًل  �جلب 
وياخذون  طويلة  ل�ضاعات  يعملون 
�ملحلي  �ل��ع��ام��ل  عك�س  قليلة  �ج����ورً� 

ويعمل  مرتفعا  م��رت��ب��ا  يطلب  �ل���ذي 
ل�����ض��اع��ات حم����دودة والي��ر���ض��ى باي 
�الجانب  �لعمال  �ن  مو�ضحا  �ضيء. 
ب�ضورة  �لعر�قيني  �لعمال  ناف�ضو� 
كبرية مماجعل �غلب ��ضحاب �ملحال 
بدل  �جانب  عماال  يجلبون  و�ملطاعم 
�لعر�قيني. و��ضار حيدر �ىل �نه خالل 
عدد  ت�ضريح  مت  �ملا�ضيتني  �ل�ضنتني 
كبري من �لعمال �لعر�قيني و��ضتبد�لهم 
�زدي��ادً�  �ح��دث  مما  �جانب،  باخرين 
و�لبطالة  �لعاطلني  �ع��د�د  يف  كبريً� 

يف �لبالد.
�لعمل  وز�رة  ن���ف���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
�ي  منحها  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل�����ض��وؤون 
�الجانب  للعمال  �ج��ازة  �و  ترخي�س 
�ل��ذي��ن ي��ت��م ����ض��ت��ق��د�م��ه��م ب��ط��رق غري 
يف  م�����ض��وؤول  م�ضدر  وق���ال  �ضرعية. 
�لوز�رة ل�)�ملدى( �م�س �نه مت ت�ضكيل 
عن  ممثلني  ت�ضم  م�ضرتكة  عليا  جلنة 
�لعمل  ووز�ر�ت  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 

و�ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل���ارج���ي���ة وج��ه��از 
عملية  لتقوي�س  �لوطني،  �ملخابر�ت 
توريد �لعمالة �الجنبية للبالد، تتفرع 
عنها جلان تتوىل متابعة هذه �لق�ضية 
قانونية  وحم����دد�ت  �ضيغة  وو���ض��ع 
لدخول �لعمالة �الجنبية. و��ضاف �ن 
�لعامل  الك�ضاب  خطة  �عدت  �ل��وز�رة 
ملناف�ضة  توؤهله  �لتي  �ملهار�ت  �ملحلي 
و�الد�ء.  �لكفاءة  ناحية  من  �الجنبي 
و��ضاف �نه لي�ضت هناك �ح�ضائية �و 
جرد باأ�ضماء �ملكاتب �لتي تتوىل مهمة 
لكونها   ، �الجنبية  �لعمالة  ��ضتقد�م 
مكاتب غري قانونية، مبينا �ن �للجان 
�ح�ضاء  م�ضوؤولية  �ضتتوىل  �لفرعية 
�عد�د �لعمال �الجانب �لو�فدين للبالد 
�لقانونية  �الج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  بغية 
عملية  وت��ن��ظ��ي��م  ب��ح��ق��ه��م،  �خل��ا���ض��ة 
دخولهم �ضمن �آليات و�ضو�بط قانون 

�لعمل.
 ولفت �ىل �أن بع�س �جلهات �لر�ضمية 

�جنبية  عمالة  ��ضتقدمت  و�ل��وز�ر�ت 
�لبطالة يف  بالرغم من �ت�ضاع ظاهرة 
�لبالد،�ذ متت مفاحتة وز�رة �ل�ضحة 
بهذ� �ل�ضدد لكونها من �وىل �لوز�ر�ت 
مو�ضحا  �لعملية،  بهذه  با�ضرت  �لتي 
جوالت  تنفذ  ميد�نية  جلانا  هناك  �أن 
�الجنبية  �ل��ع��م��ال��ة  وج����ود  الم���اك���ن 
بغية  ل��ل��ح�����ض��ور  �ل��ع��م��ل  رب  وت��ب��ل��غ 
و�تخاذ  �لعمال  �دخ��ال  عملية  تنظيم 
بذلك،  �خلا�ضة  �لقانونية  �الج��ر�ء�ت 
�لعمل  رب  ��ضتجابة  ع��دم  ح��ال  ويف 
يحال �ىل حممكة  �للجان  النذ�ر هذه 
�مل��الك��ات  زج  �ىل   و�����ض���ار  �ل��ع��م��ل. 
�لبالد  خ��ارج  يف  ب���دور�ت  �لتدريبية 
�لتطور �حلا�ضل يف جماالت  ملو�كبة 
�ىل  �ل�ضعي  .و�ك��د  و�لت�ضغيل  �لعمل 
�ىل  �لتقليدي  �لتدريب  نظام  تغيري 
على  �لقدرة  له  ومتطور  حديث  �خ��ر 
�ملحلية  �ل�ضوق  ملتطلبات  �ال�ضتجابة 

و�ضد �حتياجاتها.

وزارة العمل نفت منحها اأي ترخي�ض  لهم

العمالة االجنبية تناف�ص العراقيني على فر�ص العمل

بابل / اقبال حممد
بابل ب�ضرف  �لعامة لرتبية  �ملديرية  با�ضرت 
للزوجة  و�الأوالد  �ل��زوج��ي��ة  خم�����ض�����ض��ات 
مبوجب  بها  �ل���زوج  �ضمول  ع��دم  ح��ال��ة  يف 
�لعامة  �ملديرية   / �لرتبية  وز�رة  توجيهات 
جار  كاظم  فا�ضل  ذلك  ،�أعلن  �ملالية  لل�ضوؤون 
�ل��ل��ه م��دي��ر �حل�����ض��اب��ات وق���ال ل��ل��م��دى �م�س 
�لوز�رية  �لتعليمات  ب��ه��ذه  �مل�ضمولني  �ن 
�الأحو�ل  هوية  به  مرفق  طلب  تقدمي  عليهم 
حالة  يف  و�الأوالد  و�ل��زوج��ة  للزوج  �ملدنية 

يف  �لزوجية  قيام  بيان  و�إم��الء  ��ضتحقاقهم 
من  �ضادر  وكتاب  م�ضبقا  �مالئها  ع��دم  حالة 
د�ئ���رة �ل���زوج م��وؤي��د� وخم��ت��وم��ا ي��ح��دد فيه 
�ىل  الف��ت��ا  �ملخ�ض�ضات  ���ض��رف  ع��دم  ت��اري��خ 
�لزوجية  خم�ض�ضات  ت�ضتحق  �ل��زوج��ة  �ن 
و�الأوالد �ذ� كان �لزوج غري م�ضمول بها يف 
�لزوج من منت�ضبي  كان  �ذ�  �الآتية:  �حلاالت 
�حد  �أو  �ل��دف��اع  ووز�رة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
منت�ضبي �جلي�س �ملنحل �و �لرئا�ضات �لثالث 
كا�ضب  �و  بعقد  موظفا  �ل��زوج  ك��ان  �ذ�  �و   ،

ومتقاعد ، و�أكد �إن �ملوظفة �ملطلقة الت�ضتحق 
�ملو�ضوع يف  �الأوالد و�ن  حاليا خم�ض�ضات 
�ما   ، �ملالية  وز�رة  قبل  من  �لدر�س  قيد  ذلك 
خم�ض�ضات  الت�ضتحق  فهي  �الرملة  �ملوظفة 

�الوالد.
تلك  منحها  �ىل  �ل��ق��ان��ون  ي��ت��ط��رق  مل  ح��ي��ث 
با�ضرت  منف�ضل  �ضياق  �ملخ�ض�ضات.ويف 
�ل�ضلفة  باطالق  بابل  لرتبية  �لعامة  �ملديرية 
دينار  ماليني  خم�ضة  و�لبالغة  �لثانية  �ملالية 
خطة  وف��ق  و�ملدر�ضني  و�ملعلمني  للموظفني 

م��رجم��ة ت��ق��وم �مل��دي��ري��ة ب��ت��زوي��د م�ضرف 
�لر�غبني  مبعامالت  بقائمة   103 �لر�فدين 
بالت�ضليف على �ضكل دفعات كل دفعة مئة ��ضم 

من �ملعلمني و�ملدر�ضني.
�لرتبية  وز�رة  ����ض��درت  �أخ��ر  جانب  ،وم��ن 
قر�ر� يق�ضي بال�ضماح للطلبة �ملكملني بثالثة 
�لوز�رية  �المتحانات  يف  بامل�ضاركة  درو�س 
 2010-  2009 �ل���در�����ض���ي  ل��ل��ع��ام  �ل��ع��ام��ة 
�البتد�ئية  ل��ل��در����ض��ة  �ملنتهية  �مل��ر�ح��ل  يف 
بفروعها  �الع��د�دي��ة  و�ل��در����ض��ة  و�ملتو�ضطة 

��ضتفادة  عن  ف�ضال  و�ملهني  و�الدبي  �لعلمي 
�لطلبة من قر�ر وز�رة �لرتبية با�ضافة خم�س 
�عادت  كما  �ل�ضنوي،  �ل�ضعي  ملعدل  درج��ات 
�لفردي  �العفاء  بقر�ر  �لعمل  �لرتبية  وز�رة 
و�لعام �ذ ي�ضرتط باالعفاء �لفردي �ن يح�ضل 
�لطالب على معدل 90% فما �كر يف �لدر�س 
�لو�حد �ما �العفاء �لعام فيتحقق ملن يح�ضل 
مقد�ره  �ل�ضنوي  �ل�ضعي  يف  عام  معدل  على 
85% على �ن اليقل معدل �لدر�س �لو�حد يف 

�ل�ضعي �ل�ضنوي عن %75.

بابل يف  ال��زوج��ي��ة  وخم�����ص�����ص��ات  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ل��ف  اأط����اق 

النجف / عامر العكاي�سي
�لنجف  حمافظة  جمل�س  يف  �ل��زر�ع��ة  جلنة  طالبت 
وز�رت�����ي �ل���زر�ع���ة و�ل���ت���ج���ارة ب���اط���الق �الأع����الف 
وباالأ�ضعار  �ملحافظة  يف  �حليو�نية  �ل��روة  ملربي 
نائب  �لفتالوي  ه��ادي  ر�ضا  حممد  وق��ال  �ملدعومة  
�م�س  ل�)�ملدى(  �ملجل�س  �لزر�عية يف  �للجنة  رئي�س 

" طالبت جلنتنا �ملجل�س برفع تو�ضية �إىل وز�رتي 
�لتجارة و�لزر�عة الإطالق �أكر من )2350( طنًا من 
�حليو�نية  �ل��روة  مربي  �إىل  �لعلفي  �ل�ضعري  مادة 
�حليوي".  �لقطاع  ه��ذ�  دع��م  ب��ه��دف  �ملحافظة  يف 
�نخفا�ضًا  �ضهدت  �ملا�ضية  "�لفرتة  �ن  �ىل  و����ض��ار 
توفره  مم��ا  �ق��ل  ومب�ضتوى  �الأع����الف  �أ���ض��ع��ار  يف 

�حلكومة للمربني �لذين توجهو� �إىل �ضر�ء �الأعالف 
من �ل�ضوق �ملحلية ولكن يف �لفرتة �حلالية �رتفعت 
�أ�ضعار �الأعالف مرة �أخرى مما يتطلب من �حلكومة 
توفري �الأعالف �ملدعومة من �لتمور �لعلفية و�ل�ضعري 
�لعلفي و�لنخالة �ملنتجة يف �ملطاحن �لتابعة لل�ضركة 

�لعاملة لت�ضنيع �حلبوب "

جمل�ص النجف يطالب وزارتي الزراعة والتجارة 
بتوفري االعاف

اعتماد  التدرج الوظيفي يف تريبة 
وا�صط

وا�سط / حيدر اخلزرجي
قال م�ضدر م�ضوؤول يف مديرية تربية حمافظة و��ضط ل��) �ملدى( �م�س �ن مديرية 
للوظائف  �لوظيفي  �لو�ضف  دليل  �عتماد  با�ضرت  قد  و��ضط  حمافظة  تربية 
�لتعليمية )مدر�س، معلم ، �خت�ضا�ضي ، تربوي، م�ضرف تربوي( يف مديريتها 
و�ملديريات �لتابعة لها. و��ضار �مل�ضدر�إىل �ن هذه �ملبا�ضرة جاءت �حلاقا بالكتاب 
�ملرقم 17941 وتنفيذ� لقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 94 ل�ضنة 2010 وبناء� على 
وحتريك  �ل��ك��و�در  بتدرج  للمبا�ضرة  �لقانونية  �ل��د�ئ��رة  �ملالية  وز�رة  مو�فقة 
�لدرجات �ل�ضاكنة�لتي م�ضى وقت كثري على عدم ترحيلها �ىل درجات �كر منها  

مب�ساركة العديد من املنظمات الن�سوية يف املحافظات

مي�صان ت�صيف ور�صة ب�صاأن انتهاكات املجتمع حلقوق املراأة

النجف / عامر العكاي�سي
�ل��ف��ر�ت �الو�ضط  ق���ررت جم��ال�����س حم��اف��ظ��ات 
�لقر�ر فيما بينها  ت�ضكيل غرفة تن�ضيق لوحدة 
و�جلهد  �ال�ضتخبار�تية  �ملعلومات  وت��ب��ادل 

�المني.
وقال جو�د عبد �لكاظم ع�ضو جمل�س حمافظة 
حمافظة  يف  �م�س"ُعقد  �مل����دى(  ل����)  �ل��ن��ج��ف 
حمافظات  بني  �ألتن�ضيقي  �مل��وؤمت��ر  �لديو�نية 
مو��ضيع  عدة  مناق�ضة  ومت  �الأو���ض��ط   �لفر�ت 

�ملحافظات  جم��ال�����س  يف  �ل��ق��ر�ر  كيفية  منها 
يتعر�س  �ل��ذي   )21( قانون  يف  �لعمل  لغر�س 
�إىل متدد �ضالحيات �لوز�ر�ت على هذ� �لقر�ر 
جمال�س  ب��ني  تن�ضيق  غ��رف��ة  ت�ضكيل  مت  وق���د 
�ملوؤمتر  خ��الل  "ومت   و����ض��اف:  �ملحافظات". 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  �الأم��ن��ي  �لو�ضع  مناق�ضة 
�ال�ضتخبار�تية حلماية �ملو�طنني من ع�ضابات 
يف  م��وؤمت��ر  �إق���ر�ر  مت  كما  و�الإره����اب  �لتكفري 
حمافظة بابل جلميع �للجان �الأمنية ف�ضال �إىل 

�مل�ضوؤولني  موكب  حركة  �ألية  ت�ضهيل  مناق�ضة 
بني �ملحافظات".

دوري  �جتماع  يكون  "�ضوف  �ن��ه  �ىل  و��ضار 
لروؤ�ضاء �ملجال�س ولكل ثالثة �أ�ضهر وقد وجهنا 
دعوة لكل �ملحافظات لالن�ضمام لهذ� �ملوؤمتر".

"مت �التفاق على ت�ضكيل  �نه  �لكاظم  وبني عبد 
�ملر�جع  ل��زي��ارة  �ملحافظات  جمال�س  م��ن  وف��د 
�لعظام يف �لنجف �ال�ضرف لغر�س حث �لكتل 

�ل�ضيا�ضية �الإ�ضر�ع بت�ضكيل �حلكومة".

جمال�ص حمافظات الفرات االو�صط ت�صكل غرفة تن�صيق م�صرتكة

ال�سماوة / م�سلم اخلزرجي
دعا �ملهند�س �ضعد علي كاوي مدير معمل 
تفعيل  �ىل    ، �أم�����س   ، �ل�ضماوة  �ضمنت 
�لقر�ر�ت �حلكومية �لقا�ضية با�ضتخد�م 
ومن  و�ملعادن  �ل�ضناعة  وز�رة  منتجات 
يف  و�عتمادها  �ل�ضمنت   معامل  �أهمها 
 .. �ملحلي  للمنتج  دعمًا  �مل�ضاريع  تنفيذ 
ت�ضريح  يف  ك���اوي  �ملهند�س  و����ض��اف 
عددً�  هناك  �إن  �م�س   "�ملدى"  به  خ�س 
جمل�س  عن  �ضدرت  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  من 
و�ملعادن  �ل�ضناعة  ووز�رة  �ل�����وزر�ء 
وهيئات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل����دو�ئ����ر  ت���ل���زم 
و�ل�ضركات  �ل��ع��ر�ق   عموم  يف  �الع��م��ار 
�ملحلية  �ل�ضناعة  على  باالعتماد  �ملقاولة 
و�ملنتج �ملحلي ومنها �ل�ضمنت يف تنفيذ 
م�ضاريعها، موؤكدً� �أنه برغم �لتز�م بع�س 

هناك  �أن  �إاّل  �ل���ق���ر�ر�ت  ب��ه��ذه  �ل��دو�ئ��ر 
جهات حكومية �أخرى ال تلتزم بها حيث 
�أ�ضبحت تعتمد يف تنفيذ م�ضاريعها على 
على  �خل����ارج  م��ن  �مل�����ض��ت��ورد  �ل�ضمنت  
مطابقته  وع��دم  رد�ءت��ه  تاأكيد  من  �لرغم 
ل��ل��م��و����ض��ف��ات �ل��ف��ن��ي��ة �مل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 
�لفحو�ضات  �أك��دت��ه  م��ا  ح�ضب  �ل��ع��ر�ق 
�ملهند�س  وع���ز�   ، �لر�ضمية  �ملخترية 
كاوي �أ�ضباب �إقبال �ملو�طنني على �ضر�ء 
�ضعره  �نخفا�س  �إىل  �مل�ضتورد  �ل�ضمنت 
�أن  �إىل  م�ضريً�  �ملحلية  باالأ�ضعار  مقارنة 
�لتي �ضببت  �ملالية  �الأزمة  �إىل  ذلك يعود 
توقف �العمار و�لعقار�ت يف بع�س دول 
�جلو�ر ووجود فائ�س كبري لديها مبنتج 
�إىل  ت�ضديره  �إىل  و�إ�ضطر�رها  �ل�ضمنت 

�لعر�ق، 

معمل �صمنت ال�صماوة يدعو اإىل تفعيل 
�صرطة ذي قارقرارات االعتماد على املنتج املحلي

 تت�صلم عجات ملكافحة ال�صغب
النا�سرية / ح�سني العامل

ت�ضلمت مديرية �ضرطة ذي قار عدد� من �لعجالت �ملتطورة �خلا�ضة مبكافحة 
�عمال  �ل�ضغب وذلك �ضمن برنامج حكومي لتعزيز �لقدر�ت �المنية .وذكر 

بيان �ضحفي ملديرية �ضرطة ذي قار ح�ضلت �ملدى على ن�ضخة منه �م�س:
�ن وز�رة �لد�خلية جهزت �ضرية مكافحة �ل�ضغب يف �ملديرية �لعامة ل�ضرطة 
مار�ضيد�س  ن��وع  من  �مل��درع��ة  �الخت�ضا�ضية  �لعجالت  من  بعدد  ق��ار  ذي 

و�مل�ضممة وفق �أحدث �لتقنيات ملو�جهة �أحد�ث �ل�ضغب. 
ونقل �لبيان عن مدير ق�ضم �الآليات يف مديرية �ل�ضرطة �ملقدم غازي في�ضل 
قوله :"  �أن هذه �لعجالت جمهزة مبنظومة �ضيطرة د�خلية متطورة و�أربع 
مياه  لتوجيه   2 عدد  مياه ومد�فع  �لدقة وخم�ضة خر�طيم  عالية  كامري�ت 
كثيفة وفوهات للرغوة �ل�ضابونية وم�ضاحيق ومو�د �نزالقيه متنع تقدم 

عنا�ضر �ل�ضغب".

عمال ا�سيويون ينظفون احدى القاعات


