
كما راأى النا�ضطون ان الد�ضتور العراقي ت�ضمن 
نقاط �ضتى من اهمها توفري احلياة الكرمية لكل 
مواط��ن من عمل و�ضمان اجتماعي ، كما يوفر 

لهم �ضكن مالئم والدخل املنا�ضب.
فيم��ا ا�ضار النا�ضطون اىل ان هذه املواد ما هي 
اال ح��راً على ورق ال يتحقق منها �ضيء فهناك 
الكثريم��ن االطف��ال امل���ردة الت��ي جتع��ل من 

اماكن النفايات مكان ياأويها .
ول��و نالح��ظ  بع��د ع��ام 2003 زادت اإعم��ال 
العن��ف امل�ضلحة وفقدان االأمن نتيجة لالإرهاب 
والطائفي��ة والقت��ل على الهوي��ة وبقايا النظام 
ال�ضاب��ق، والتي خلف��ت عددا كبريا م��ن االأيتام 
واالأرام��ل، فكان��ت ه��ذه االأم��ور �ضبب��ا رئي�ضيا 
الرتفاع ن�ضبة االأطف��ال العاملني بعد اإن فقدوا 
معيله��م م��ن جان��ب، وال�ضع��ف االقت�ض��ادي 

لالأ���ر اأدى بها لدفع اأطفاله��ا ملمار�ضة املهن 
لتوف��ري املعي�ض��ة،  وبالت��ايل ت��رك التعلي��م يف 
املدار���س، ومل نلم�س اأية اإج��راءات رادعة للحد 
منه��ا م��ن قب��ل ال�ضلط��ات امل�ضوؤول��ة، مثلما مل 
امل��دين بال�ض��كل  تتح��رك منظم��ات املجتم��ع 
املطل��وب للت�ض��دي له��ا، م��ع اأنها ب��داأت تاأخذ 

اأبعاداً اإجرامية خطرية.
وهن��اك درا�ض��ات بين��ت اإن الع��راق كان ع��ام 
الرابع��ة عل��ى �ضعي��د  1999 يحت��ل املرتب��ة 
الوط��ن العرب��ي يف �ضيوع اجلرمية، فق��د اأرتفع 
ع��دد اجلرائم الت��ي ارتكبها االإح��داث، وخا�ضة 
الطالب، من 1404 جرمية عام 1995 لت�ضبح 
1669 جرمية عام   1998و1826جرمية عام 
1999. بع��د ال�ضقوط حتول اأطفال ال�ضوارع اإىل 
�ضحية �ضهلة ملافيا املخدرات وفري�ضة للدعارة 
واالغت�ضاب ولتج��ارة االأع�ض��اء الب�رية. فقد 
ن�س الد�ضور عل��ى ان املادة )22( من الد�ضتور 

العراقي : تقول
اواًل :� العم��ل حٌق لكل العراقيني مبا ي�ضمن لهم 

حياًة كرميًة.
واملادة )30 (من الد�ضتور العراقي تقول :

اأواًل :� تكف��ل الدول��ة للفرد ولالأ���رة � وبخا�ضة 
الطف��ل واملراأة � ال�ضمان االجتماعي وال�ضحي، 
واملقوم��ات االأ�ضا�ضي��ة للعي���س يف حي��اٍة حرٍة 
كرمي��ة، توؤمن له��م الدخ��ل املنا�ض��ب، وال�ضكن 

املالئم.
� تكف��ل الدول��ة ال�ضمان االجتماع��ي وال�ضحي 
للعراقي��ني يف ح��ال ال�ضيخوخ��ة اأو املر���س اأو 
العجز ع��ن العمل اأو الت�رد اأو اليتم اأو البطالة، 
وتعم��ل عل��ى وقايته��م م��ن اجله��ل واخل��وف 
والفاقة، وتوفر لهم ال�ضك��ن واملناهج اخلا�ضة 

لتاأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
فيما خت��م النا�ضطون تعليقاتهم ب�" الد�ضتور ال 

احم وال د�ضتور !! ".

اإن "يف الوق��ت ال��ذي توؤك��د في��ه االمان��ة العام��ة ملجل���س 
ال��وزراء حر�س احلكوم��ة على حت�ضني االو�ض��اع املعي�ضية 
للمتقاعدي��ن ومد مظل��ة التقاعد اىل جمي��ع العاملني �ضواء 
كان��وا يف القط��اع احلكوم��ي او خارج��ه فاإنه��ا توؤك��د ان 
م���روع قان��ون التاأمين��ات االجتماعي��ة جاء بع��د درا�ضة 
م�ضتفي�ض��ة ووا�ضعة من اجله��ات املعنية ويعد خطوة مهمة 
يف االجت��اه ال�ضحي��ح وا�ض��الح نظ��ام التقاع��د يف الدولة 
وتقلي���س الفوارق التقاعدية بني امل�ضمولني باأحكامه، كما 
نوؤك��د ان امل�روع مت��ت مناق�ضته ب�ض��كل مو�ضع يف جمل�س 
ال��وزراء ومل ير�ض��ل ملجل���س الن��واب لغاي��ة االن ومت االخذ 

باملالحظات الت��ي طرحت يف اجتماع جمل�س الوزراء ومبا 
ي�ضم��ن النهو�س بواق��ع املتقاعدين يف القط��اع احلكومي 

واملختلط واخلا�س".
وا�ضاف��ت،ان "م�ض��ودة امل���روع مل مت���س حق��وق �ضه��داء 
اجلي���س وال�رط��ة واحل�ض��د ال�ضعب��ي وامل�ضمول��ني بقانون 
موؤ�ض�ض��ة ال�ضه��داء ف�ضال ع��ن امل�ضمولني بقان��ون تعوي�س 
املت�رري��ن جراء العملي��ات احلربية واالخط��اء الع�ضكرية 
والعملي��ات االرهابي��ة عندم��ا ع��دت حقوقه��م التقاعدي��ة 

حقوقا مكت�ضبة ال يجوز امل�ضا�س بها".
وتابع��ت: "لقد راع��ت امل�ض��ودة ت�ضحيات قواتن��ا امل�ضلحة 
واجهزتنا االمنية وابطال احل�ضد ال�ضعبي من خالل متييزهم 
عم��ا �ضواه��م بحقوقه��م التقاعدي��ة عرفان��ا لت�ضحياته��م 

وامتنان��ا لدمائه��م الزكي��ة م��ن خ��الل منحه��م �ضالحي��ة 
اختيار املعادلة التي ت�ضمن لذويهم راتبا اأف�ضل اذ مبوجب 
امل�روع ل��ذوي ال�ضهيد حق حتديد حقوقهم التقاعدية على 
وف��ق كام��ل الرات��ب واملخ�ض�ض��ات الت��ي كان يتقا�ضاها 
يف ال�ضه��ر االخ��ري من خدمت��ه او على ا�ضا�س م��ا يتقا�ضاه 
اقرانه من راتب وخم�ض�ضات بتاريخ نفاذ القانون او ثالث 
امث��ال احلد االدن��ى الأجر العام��ل ايهما اعلى وه��و امتياز 
يلي��ق بت�ضحيات االأبطال الذين �ضنعوا الن�ر للق�ضاء على 
داع���س". وا�ضارت اىل ان "م�ضودة امل�روع مل تغفل احلقوق 
التقاعدي��ة لل�ضجني واملعتقل ال�ضيا�ض��ي عند متييزهما عما 
�ضواهم من املحتجزين ال�ضيا�ضيني على وفق معادلة ت�ضمن 
حقوق هذه ال�ريحة امل�ضحية".  واكدت،ان "امل�روع يعزز 

قي��م التكاف��ل االجتماعي وي�ضم��ن توزيع م��وارد �ضندوق 
التاأمين��ات عل��ى وف��ق املعاي��ري الدولي��ة املعتم��دة مع مد 
نطاق القانون لتغطية فئات عمالية حمدودة الدخل مل تكن 
م�ضمول��ة يف ال�ضابق مبا ي�ضم��ن م�ضتقبل ماليني اال�ر من 
تل��ك الفئات ويع��زز دور القطاع غ��ري احلكومي وميكنه من 
اداء مهام��ه االقت�ضادي��ة واالجتماعية عل��ى الوجه االمثل 
وا�ضتم��ل امل���روع �ضم��ان انتق��ال العامل��ني م��ن القطاع 
احلكوم��ي اىل غ��ريه وبالعك���س دون ان يخ���ر املوظف او 
العام��ل حقوقه ونوؤكد مرة اأخرى ان م�روع القانون يكفل 
حي��اة اأف�ضل ملاليني االأ�ر، بع��د ان كانت حمرومة من اية 
�ضمانات، ف�ضال عن االلتزام بتاأمني �ضبل عي�س تليق باأ�ر 

ال�ضهداء امل�ضحني".  

رسميًا.. مال طالل يعود إلى منصبه محافظًا 
لواسط

 االتحاد العام لنقابات العمال يشكل لجنة إلداريي 
المؤسسات الصحية

بغ��داد � اجلورن��ال : اأعلنت نقابة االداريني،االح��د، ت�ضكيل جلنة نقابي��ة الإداريي املوؤ�ض�ضات 
ال�ضحي��ة يف العراق، م�ضرية اإىل ان ذلك من اأجل املطالبة بحقوقهم وم�ضاواتهم مع ا�ضحاب 

املهن الطبية ال�ضحية يف الرواتب وال�ضمان ال�ضحي.
 وقال��ت النقابة، يف بيان تلقت "اجلورن��ال"، ن�ضخة منه، ان "االحتاد العام لنقابات العمال 
يف العراق قام بت�ضكيل جلنة نقابية الداريي املوؤ�ض�ضات ال�ضحية يف العراق )نقابة االداريني 
يف وزارة ال�ضح��ة( بعد ا�ضتح�ضال كافة املوافقات الر�ضمية". واأ�ضافت، ان اللجنة "مهمتها 
ه��ي الدف��اع عن حق��وق جميع االداري��ني العامل��ني يف وزارة ال�ضح��ة ومديري��ات ال�ضحة 
واملوؤ�ض�ضات ال�ضحية"، م�ضرية اإىل ان "حقوق االداريني �ضبه م�ضلوبة يف املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 
لك��ون جمي��ع االمتي��ازات و املنا�ضب و ال��دورات والدرج��ات الوظيفية خم�ض�ض��ة لالأطباء 
وال�ضيادل��ة وامله��ن الطبية وال�ضحية بينما ال ينال العاملي��ني يف االمور االدارية مثل هذه 
احلق��وق و املتي��ازات". وبين��ت ان "طبيعة العمل متقاربة تقريبا م��ن ناحية الدوام و العمل 
واحلق��وق والواجبات لكون االداري��ني م�ضموليني بالدوام اثناء العط��ل واملنا�ضبات الدينية 
والوطني��ة الر�ضمية وال��دوام امل�ضائي واالنذار كما هو حال االأطب��اء وا�ضحاب املهن الطبية 
وال�ضحي��ة واالداريني معر�ضون للعدوى من االمرا���س االنتقالية وذلك لقربهم ومالم�ضتهم 
للمر�ضى م��ن خالل ادخال املعلومات وامالء ا�ضتمارات الدخول والوقوف يف اال�ضتعالمات 

والردهات والطوارىء بالن�ضبة للمفت�ضني وكذلك موظفي اخلدمة 

التربية: قرار البرلمان بتحسين المعدل جاء 
متأخرًا

بغ��داد � اجلورنال: اأ�ضدرت اللجن��ة الدائمة لالمتحانات يف وزارة الرتبية، االأحد، 
تو�ضيحا بخ�ضو�س قرار حت�ضني املعدل، الفتا اإىل اأن قرار الرملان جاء متاأخراً.
وقال��ت اللجن��ة يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" ن�ضخة من��ه، "نحرتم ق��رار جمل�س 
الن��واب العراق��ي ب�ض��اأن ت�ضويت��ه على ق��رار حت�ضني املع��دل"، مبين��ا اأن "القرار 
ج��اء متاأخ��را ومل يت�ضمن اي تخ�ضي�س م��ايل". واأ�ضاف��ت، اأن "توقيت اجلداول 
االمتحاني��ة و�ض��ع باالتفاق مع وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي وتاأجيلها 
يوؤثر على القبول املركزي للطلبة يف اجلامعات". واأكدت اللجنة، "بقاء توقيتات 
ج��دول امتحان��ات ال�ضاد���س االع��دادي بكافة فروع��ه على موعده��ا ال�ضابق يف 

201٧/8/26 دون تغيري".

بغ��داد � اجلورن��ال : اعل��ن املحافظ ال�ضاب��ق لوا�ضط حممود مال ط��الل، االحد،عن 
عودت��ه اىل من�ضب��ه بع��د نق���س املحكمة االداري��ة لقرار جمل���س حمافظة وا�ضط 

باإقالته من من�ضبه.
وق��ال مال ط��الل يف موؤمتر �ضحفي عق��د مببنى حمافظة وا�ضط،ان��ه "�ضيعود اىل 
مزاول��ة اعماله يف املن�ضب حمافظًا لوا�ضط ابتداًء م��ن اليوم بعد نق�س املحكمة 

االدارية لقرار جمل�س املحافظة باإقالته من من�ضبه".
فيما اعلن حمافظ وا�ضط مالك خلف وادي،عن "تنحيه من من�ضب املحافظ".

وكان ق��د �ض��وت جمل���س حمافظة وا�ض��ط بتاري��خ )11 ت�رين الث��اين 2014(، 
عل��ى اإقال��ة املحافظ حممود مال طالل، عازيًا ذلك لع��دم القناعة باأجوبته خالل 

ا�ضتجوابه يف جل�ضة جمل�س املحافظة.
  وطع��ن مال ط��الل، عق��ب اقالت��ه، بالقرار ال��ذي ا�ض��دره جمل���س املحافظة لدى 

املحكمة االدارية.

 
قالت النائب عن املكون االيزيدي فيان دخيل،االحد،  
االيزيدي��ني املختطف��ني  “اع��دادا كب��رية” م��ن  ان 
يتواج��دون يف مدينة تلعفر. وقال��ت دخيل يف بيان 
اطلع��ت علي��ه "اجلورنال "  ،“ندع��و القادة االمنيني 
وجمي��ع املرات��ب الع�ضكري��ة امليداني��ة باالهتم��ام 
بوج��ود اعداد كبرية جدا م��ن االيزيديني املختطفني 
يف تلعفر وحميطها، و�رورة انقاذهم با�رع وقت 

ممكن مع عزلهم عن النازحني املحتملني”. وا�ضافت 
“نخ�ض��ى من وجود اطف��ال ايزيديني خمتطفني من 
�ضغ��ار ال�ضن، ق��ام من اختطفه��م او ا�ضرتاهم بتغيري 
ا�ضمائه��م وهوياته��م ف�ض��ال ع��ن تغي��ري ديانته��م، 
وننا�ضد اجلهات االمنية املخت�ضة ب�رورة التدقيق 
يف االوراق الثبوتي��ة للنازحني املحتملني او ل�ضكان 
املناط��ق الت��ي �ضيتم حتريرها الحق��ا بتلعفر، وعدم 
ال�ضم��اح بتهريب املختطف��ني االيزيديني اىل مناطق 

اخرى او اىل خميمات النزوح”.

وتابع��ت “اننا على ثق��ة ان القوات املح��ررة لتلعفر 
�ضتتعامل بان�ضانية ومهنية عالية مع كافة املدنيني 
االبري��اء، ا�ضوة باملع��ارك ال�ضابق��ة، وعليه ندعوها 
اىل االهتم��ام الكب��ري به��ذا امللف االن�ض��اين اخلا�س 
باملختطف��ني االيزيديني املحتم��ل تواجدهم بتلعفر 
واطرافه��ا، حي��ث كان لن��ا معلوم��ات تفي��د بوجود 
املئ��ات م��ن اهلن��ا ب�ضمنها عوائ��ل باكمله��ا قبيل 
ب�ضعة ا�ضهر، لكن من املحتمل انه مت تهريب بع�ضهم 
اىل مناط��ق اخرى يف اوقات �ضابق��ة قبل حما�رة 

تلعفر بالكامل”.
وخط��ف تنظيم داع���س اآالف االيزيديني بعد هجومه 
عل��ى منطق��ة �ضنج��ار يف اآب اغ�ضط���س 2014 ومت 
حتري��ر ق�ض��م منه��م فيم��ا الي��زال م�ض��ري معظمه��م 

جمهوال.
يذكر ان القائد العام للقوات امل�ضلحة حيدر العبادي 
اأعلن فج��ر االحد اإنطالق عمليات حترير تلعفر، فيما 
اأكد اأن موعد الن�ر �ضيتحقق قريبا وان مدينة تلعفر 

�ضتعود لتلتحق بركب التحرير.

 80 اإع��ادة  واملهجري��ن  الهج��رة  وزارة  اأعلن��ت   
مواطن��ًا عراقي��ًا من خمي��م اأع��زاز يف �ضوريا. ونقل 
بي��ان لل��وزارة ع��ن مدي��ر ق�ض��م حمافظ��ات اإقلي��م 
كورد�ضت��ان التاب��ع لل��وزارة جوان حمم��ود وتلقت 
"اجلورن��ال" ن�ضخة منه ، اإن "كادر ممثلية الوزارة 
يف حمافظ��ة ده��وك اأعاد 80 فرداً م��ن خميم اأعزاز 
بالعربي��ة ال�ضوري��ة وع��ن طري��ق جمهوري��ة تركيا 
ومنه��ا اإىل منفذ جمم��ع اإبراهيم اخللي��ل التابع اإىل 
ق�ض��اء زاخ��و مبحافظة ده��وك". وبين��ت اأن "كادر 
الوزارة وفر لهم حافالت تقلهم اإىل مناطق �ضكناهم 
االأ�ضلي��ة". واأ�ض��ارت اإىل اأن"فريق ال��وزارة امليداين 
وزع بينه��م م�ضاعدات غذائية ف�ضاًل عن تزويد ذوي 
االحتياج��ات اخلا�ضة بكر�ضي خا�س للمعوقني اإىل 
جانب معاجلة عدد من املر�ضى منهم يف م�ضت�ضفى 

زاخو".

ا�ضدرت حمكمة جنايات نينوى، االحد، حكمًا باالعدام 
�ضنقًا حتى املوت بحق اربعة عنا�ر من تنظيم داع�س 
االرهاب��ي . وق��ال املتح��دث الر�ضم��ي با�ض��م جمل���س 
الق�ض��اء االعلى القا�ضي عبد ال�ضت��ار بريقدار يف بيان 
تلقت��ه "اجلورن��ال " ان “املحكم��ة ا�ض��درت احكامها 
بحق اربع��ة ارهابيني بعد ادانته��م باالنتماء ومبايعة 

تنظيم داع�س وتنفيذ عدد من اجلرائم االرهابية “.
اح��د  ان  اىل  ت�ض��ري  “التحقيق��ات  بريق��دار   وا�ض��اف 
االرهاب��ني كان يجند املقاتلني لالن�ضمام يف �ضفوف 
التنظيم قبل دخول��ه للمو�ضل واالخرين يعملون �ضمن 
ماي�ضم��ى بال���) ال�رطة اال�ضالمي��ة ( “. وا�ضار بريقدار 
ان املحكم��ة ا�ض��درت قرارها وفق امل��ادة الرابعة /1 
وبداللة املادة الثانية /3 من قانون مكافحة االرهاب 

قاباًل للتميز امام حمكمة التمييز االحتادية .

برلمانية تتحدث عن “أعداد كبيرة” من األيزيديين المختطفين في تلعفر

حقوقنا حبٌر على ورق ..

ناشطون: الدستور العراقي غافل عن "أطفال الشوارع" 

مجلس الوزراء: "التأمينات االجتماعية" يكفل حياة أفضل لماليين األسر وال يمس حقوق الشهداء

وزارة الهجرة تعلن 
إعادة 80 عراقيًا من 
مخيم أعزاز في سوريا

جنايات نينوى تصدر 
حكمًا بإعدام أربعة 
عناصر من “داعش”

بغداد ـ الجورنال

بغداد – الجورنال 

بغداد – متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ الجورنال

ا�صدرت االمانة العامة 
ملجل�س الوزراء،االحد، 

تو�صيحًا ب�صاأن م�صروع 
قانون التاأمينات 

االجتماعية،فيما اكدت انه 
يكفل حياة اأف�صل ملاليني 

االأ�صر والمي�س حقوق 
ال�صهداء.

وقالت االمانة يف بيان 
تلقت "اجلورنال"ن�صخة 

منه،

و�صط ارتفاع معدل البطالة 
و انت�صار الفقر وزيادة عدد 

االيتام واطفال ال�صوارع، 
نا�صطون يهزاأون من 

الد�صتور العراقي وما وفره 
من حقوق للفرد ، قائلني 

ان حقوق الفرد العراقي ما 
هي اال حرب على ورق ويف 

كل مرحلة برملانية جديدة 
تزداد االو�صاع �صوًء.
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