
اعلنت وزارة االت�صاالت، ان هناك تن�صيقا مع وزارة ال�صحة 
ال�صدار �صهادات الوفاة والوالدة الكرتونيا، معتبلرة اتن ذلك 
للمواطنين بالتعاون مع اجلهات  �صي�صهل اجراءات ا�صدارها 

املخت�صة.
وقــال الوكيل االقــدم لل�صوؤون الفنية بــوزارة االت�صاالت امري 
ال�صــــدار  م�رشوعا  اطلقت  االتــــ�صــــاالت  "وزارة  ان  البياتي 
من�صة  خــالل  من  الكرتونيا  والــوفــاة  الــــوالدة  �صــهــادات 
بــــالــــ�صــــاأن  مــخــتــ�صــون  ا�صــــ�صــــهــــا  الكرتونية  خا�صة 
"الـــوزارة  ان  الوزارة"، مبينا  االلــكــتــرونــي يف  الــتــقــنــي 
اجتهت الــى تطبيق امل�رشوع لت�صهيل ا�صــــدار املعامالت يف 
بالتن�صيق  للمواطنني  اجنازها  وت�صهيل  اخلدمية  املوؤ�ص�صات 
ا�صافة  والتجارة  والداخلية  الرتبية  الــ�صــحــة ووزارات  بني 

اىل املفو�صية العليا لالنتخابات وجمل�س الق�صاء االعلى".
وتابع ان "االجراء يهدف اىل اخت�صار الوقت واجلهد للموظفني 
املعلومات  يف  الدقة  حتقيق  عن  ف�صال  معا  واملواطنني 
النقال  الهاتف  "�رشكات  ان  مو�صحا  الكرتونيا"،  وار�صفتها 
تبليغ  �صيتم  حيث  امل�رشوع،  بهذا  فوري  تعاون  لها  �صيكون 
املواطن املعني باجناز معاملته من خالل ر�صالة الكرتونية 
يف  الهاتف  عرب  متابعتها  عن  ف�صال  ال�صخ�صي،  هاتفه  على 

حال وجود نق�س باأحد امل�صتم�صكات اخلا�صة باملعاملة".
التخطيط  دائرة  عام  مدير  معاون  اكد  نف�صه،  ال�صعيد  على 
ان  لـ"ال�صباح"،  عبا�س  فا�صل  بال�صحة  ــوارد  امل وتنمية 
بالتن�صيق مع  املا�صي  الــعــام  بــدايــة  با�رش منذ  "امل�رشوع 
ال�رشكة العاملية للبطاقة الذكية )كي كــارد(، باأعمال ا�صدار 
الــدوائــر  اىل  وار�صالها  الكرتونيا  والوفاة  الوالدة  �صهادات 
والبطاقة  والتقاعد  االحــــوال  هويات  ال�صــــدار  العالقة  ذات 
عليها"،  باالعتماد  االخرى  املعامالت  وجميع  التموينية 
للتقليل  بامل�رشوع  �صتعمل  ال�صحة  "وزارة  ان  اىل  م�صريا 
احلكومية،  للدوائر  الر�صمية  باملراجعات  املواطن  كاهل  عن 
لتلك  االح�صائية  البيانات  يف  والدقة  ـــة  ال�رشعـ ي�صمن  مبا 

الـ�صهادات".
جــمــيــع  �صــخــرت  الــذكــيــة  البطاقة  "�صــركــة  ان  وتابع 
من  والوالدات  الوفاة  �صــــهــــادات  لت�صميم  امــكــانــاتــهــا 
تقنيات  با�صتخدام  تقليدها  او  تزويرها  ميكن  ال  نوعية 
�صيكون  ا�صــدارهــا  ان  اىل  ا�صافة  الطبع  يف  اجلودة  عالية 
فــي  اعتمادها  �صيتم  بعدها  ــــى  االولـ باملرحلة  جتريبيا 
�صــ�صــات ال�صحة كافة �صمن مــ�صــروع احلكومة  دوائـــر ومــوؤ

االلــكــتــرونــيــة النــهــاء التعامل اليدوي والورقي".
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بغداد - الجورنال

حركة البشائر تقود مبادرة لحل االزمة بين الحكمة والعصائب
المرور: فتح الطريق القريب من مركز شرطة 

القناة في بغداد

ديالى: أتالف اكثر من  113 طنا من 
االغذية منتهية الصالحية

حقوق االنسان تطالب باتخاذ اجراءات 
واقعية لمعالجة معاناة البصرة

مديرية  يف  واملخابرة  ال�صيطرة  مدير  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
الطريق  فتح  عن  ال�صبت،  الق�صاب،  ر�صيد  حيدر  العميد  املــرور 
القريب من مركز �رشطة القناة يف بغداد، م�صرياً اإىل اأن ذلك �صي�صهم 
بتخفيف الزخم املروري على تقاطع ال�صخرة و�صاحة بريوت يف 

�صارع فل�صطني.
الر�صافة  "قوة من مديرية مرور بغداد  الق�صاب يف بياناإن  وقال 
با�رشت باحلملة الـ83 لفتح الطرق ورفع التجاوزات �صمن جانب 
مركز  بناية  من  القريب  الطريق  وفتح  ال�صبات  برفع  الر�صافة، 

�رشطة القناة".
ب �صارع  فل�صطني  �صارع  يربط  الطريق  "هذا  اأن  اإىل  الق�صاب  واأ�صار 
القناة و�صوف يخفف الزخم يف على �صارع فل�صطني وباخل�صو�س 

تقاطع ال�صخرة و�صاحة بريوت".
حواجز  رفع  عن  واالآخر  احلني  بني  تعلن  املرور  مديرية  اأن  يذكر 
الزخم  لتخفيف  بغداد  العا�صمة  �صمن  طرق  وفتح  كونكريتية 

املروري.

ال�صحية يف دائرة �صحة دياىل اتالف اكرث من /  الرقابة  بغداد - اجلورنال: اعلنت �صعبة 
املحال  من  عدد  وتغرمي  الب�رشي  لال�صتهالك  ال�صاحلة  الغذائية غري  املواد  من  طنا   /113

التجارية ملخالفتها لل�رشوط ال�صحية خالل العام املا�صي
"فرق  ان  بيان  يف  ر�صيد  هادي  حممد  دياىل  �صحة  دائرة  يف  ال�صحية  الرقابة  مدير  وقال 
الرقابة ال�صحية التابعة للمديرية نفذت عددا من احلمالت التفتي�صية يف االأ�صواق املحلية يف 
حمافظة دياىل ا�صفرت عن غلق )81( حمال و معمال جتاريا ملخالفتها ال�رشوط وال�صوابط 
املحال  ا�صحاب  بحق  القانونية  االجــراءات  باتخاذ  قامت  ال�صعبة  ان  وا�صاف،   . ال�صحية 
واملعامل املغلقة مع فر�س غرامات مالية تقدر باكرث من / 14 / مليون دينار وم�صادرة 

واتالف )113248( كغم من املواد الغذائية ال�صلبة و )54412( لرتا من املواد ال�صائلة" .
واو�صح ان عدد احلمالت املنفردة التي نفذتها ال�صعبة بلغ )298(،وامل�صرتكة التي نفذتها مع 
اجلهات ال�صاندة بلغت )368( زيارة وحملة تفتي�صية ا�صافة اىل �صحب )1766 (منوذجا من 
االغذية املتنوعة للفح�س املختربي ومنح )3993( بطاقات �صحية للعاملني يف املطاعم 

وامل�صانع خالل الفرتة ذاتها .

بغداد - اجلورنال: طالبت املفو�صية العليا حلقوق االن�صان احلكومة العراقية باتخاذ 
اجراءات واقعية ناجعة ملعاجلة معاناة املواطنني يف حمافظة الب�رشة . 

ودعت املفو�صية رئي�س احلكومة ب�صفته رئي�س اللجنة العليا للمياه يف العراق اىل 
االأ�صتجابة ملطالب املواطنني املحتجني واملعت�صمني يف الب�رشة ، و تكثيف عمل 
واجناز م�صاريع وزارة املوارد املائية ووزارة ال�صحة والبيئة للق�صاء على ظاهرة 

ملوحة املياة وتلوثها وتقدمي خدمات ت�صمن حقوق املواطنني . 
احلكومة  اجهزة  اأ�صتمرار  مغبة  من  االن�صان  حلقوق  العليا  املفو�صية  وحــذرت 
واالعمار  واال�صكان  والبيئة  وال�صحة  املائية  املــوارد  بــوزارات)  ممثلة  التنفيذية 
يف  التاأخري  وتعمد  والت�صويف  التقاع�س  من   ) املحافظة  يف  مديرياتها  والبلديات 
حمافظة  ملواطني  لل�رشب  ال�صالح  املاء  اأي�صال  ل�صمان  اخلدمية  امل�صاريع  اأجناز 
الب�رشة والق�صاء على اأزمة تلوث املياة كونها تعد اأنتهاكا" �صارخا" للعهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق االقت�صادية واالأجتماعية والثقافية لعام 1966 يف مواده )2، 4، 
5 و12( ، وهو ما يرتتب عليه ق�صور يف تنفيذ احلكومة العراقية الألتزاماتها الدولية 

امللزمة بها .

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�صخ�س ر�صم ب�صربه وتفاوؤله وحبه للحيلة اروع ال�صور 
يف �رشورة ان يكفاح املرء وال يياأ�س او ي�صت�صلم امام 
عقبات احلياة وهذا ال�صخ�س قد ا�صتطاع ان يثبت ان 
هذه  يف  له  ب�صمة  وي�صع  يبدع  ان  االن�صان  باأمكان 
احلياة حتت اي �رشف كان فاحلياة ت�صحق ال�صعفاء 
وقد اثبت جدارته يف اأعمال ال ي�صتطيع اي �صخ�س ان 
يقوم بها حتى لو توفرة له املناخ وال�رشوف املالئمة 
نحو  وحما�س  كبريا  دافع  قلبه  يف  يحمل  كان  اذا  اال 
لتحقيقه على  ي�صعى  احلياة وي�صع ن�صب عينيه حلم 
ها�صم  حممد  هو  املبدع  ال�صخ�س  هذا   . الواقع  ار�س 
 . املحرتف  امل�صغرات  �صانع  ب  اي�صا  ي�صمى  والذي 

وكان لنا معه احلوار االآتي ..
* من هو حممد ها�صم ؟ 

يف  لوحدي  اعي�س  �صنه.   41 عمري  ها�صم.  حممد   -
وحتفياتي  م�صكني  فقدت  اأن  للنازحني.بعد  خميم 
مدينتي  عن  االبتعاد  وقــررت  عائلتي  افــراد  وجميع 
دياىل.  حمافظة  يف  النازحني  خميمات  يف  العي�س 

الوند2
* كيف كانت بداياتك . ومتى اكت�صفت موهبتك ؟ 

-  بداياتي كانت  يف عام1993 عندما كنت احاول  
املعدنيه  املواد  وخملفات  الفلني  من  ال�صيارات  �صنع 
والبال�صتيكيه ومن ثم طورتها ملادة التنك وقد متكنت 
من �صنع الكثري من امل�صغرات باأ�صتخدام هذه املاده 
هي  الطلبات  تكون  الغايل  ففي  الزبون  طلب  وح�صب 
اال�صكال  بع�س  واي�صا  احلربيه  لل�صيارات   م�صغرات 

االأخرى كما ا�صلفت حتددها رغبة الزبون.

* ماهي ابرز العقبات التي واجهتها يف حياتك ؟ 
حياتي  يف  واجهتني  التي  جميل...العقبات  �صوؤال    -
ا�صا�س عملي واحيانا  ... فهي   ) التمويل   ( هي املادة 
تكون ال�صبب الرئي�صي لعرقلة العمل رغم اال�رشار الذي 
يف داخلي نحو احلياة لكنني احياناآ كثرية اعاين من 
الو�صع الذي انا فيه.حيث وكما تعلم انا معاق واعي�س 
يف خيمة لوحدي الامتلك اي �صرب يف هذا البلد �صوى 

خيمة توؤيني يف احد خميمات دياىل لكن هذا اليثني 
عزميتي عن التقدم باإ�رشار نحو �صعادتي التي انا من 
ي�صنعها بغ�س النظر عن ال�رشف القا�صي والوحدانية 
وفرحتي  م�صغراتي  هيا  �صعادتي  اأعي�صها  انا  التي 

تكمن بوجود ا�صدقائي يف حميطي.
* ما الدافع او احلافز الذي يجعلك ت�صقل هذه املوهبة 

لت�صنع منها فنا يف �صناعة امل�صغرات ؟ 

االأمل.  هو  الهواية  هذه  احب  جعلني  الذي  الدافع   -
فيها  اجد  لكنني  ع�صكرية  عجالت  اأ�صنع  انني  رغم 
وكذلك  لذلك  ماي�صدين  وهذا  والتحدي  العزمية  قوى 
وهذا  للعيان  �صتظهر  خمتلفة  م�صتقبلية  اأعمال  لدي 
وتنال  رائعة  �صتكون  اهلل  �صاء  وان  االيــام  ماتخفيه 

اعجابكم.
هذه  �صناعة  يف  ت�صتخدمها  التي  ــواد  امل ماهي   *

امل�صغرات؟
النفايات  تــدويــر  هــو  ا�صتخدمها  الــتــي  املـــواد   -
االلكرتونية وعلب ال�صفيح "التنك" حيث يكون العمل 

اكرث قوة ومتانه .
* هل ح�صلت على دعم من منظمات املجتمع املدين او 

جهات اخرى لتطوير موهبتك وتنميتها .
الدعم  مبفهوم  جهة  اي  من  دعــم  على  اح�صل  مل   -
يخت�رش  الدعم  ذلك.امنا  ما�صابه  او  كمادة  املعروف 
انا تدعمني  الدعم املعنوي وهذا مهم جدا حيث  على 
لكن  وموؤ�ص�صات  كمنظمات  معنويا  اجلهات  من  كثري 
اهلل  عله  معتمد  فانا  للمادة  بالن�صبة  معنويا.اما  فقط 
ال�صيق.  ايــام  ي�صاندونني  الذين  ا�صدقائي  ثم  ومن 
اأقول انتي امتلك �صيء  اأن  حتية لهم جميعا وال ان�صى 
االأمور  القطع وتوفري  الذاتي من خالل بيع  الدعم  من 

االزمه للعمل الذي يليه.
* ماهي االجنازات التي حققتها يف هذا املجال ؟ 

- االإجنازات التي حققتها هي اين ح�صلت على كثري 
فال�صو�صلميديا  ون�صطت  التقديرية.  ال�صهادات  من 
وا�صتطعت ان احقق جناحاأن من خالل عر�س منتجات 
يف �صفحات عاملية وهذا فخر يل طبعا وقد نلت لقب 
دياىل  خريجني  موؤ�ص�صة  من  االول  ديــاىل  مهند�س 

الربيعي وهذا جناح ال  اال�صتاذ م�صطفى  من مديرها 
ا�صتطيع ان ا�صفه يف �صطور لكنني ا�صتطيع ان اهدي 
�صهادات  نلت  وكذلك  متابعيني....  انتم  لكم  ثمرته 
تقديرية من مدير خميمنا واملخيم املجاور ملخيمنا 

وهذا جعلني �صعيدا جدا. 
* �صناعة امل�صغرات هل هي م�صدر دخل لك ام هواية 

؟
النها  يل  بالن�صبة  هواية  هي  امل�صغرات  �صناعة   -
اذا ما  ابذله يف �صناعةاملج�صم  الذي  الت�صاوي اجلهد 
اأردنا اأن نقارنه بثمن معني لكنني احياناآ ا�صطر لبيع 
قطعه اذا �صاقت  االمور... امل�صكلة لي�صت املناف�صة او 
املادية  فاحلالة  بالزبائن  امل�صكله  امنا  ذلك  ما�صابه 
تلعب دوركبري يف بطئ عجلة التقدم يف هذه ال�صناعة. 
* ما املدة التي ت�صتغرقها يف �صناعة هذه امل�صغرات ؟ 
وتعقيداته.  النموذج  ح�صب  ا�صتغرقها  التي  املدة    -
ت�صتكمل  من  وهناك  ال�صهر  ت�صتغرق  منــاذج  فهناك 
القطعة  ح�صب  ا�صبوعني  غ�صون  يف  الكامل  �صكلها 
والوقت كذلك حمدد بااللتزامات لكن كحد اعلى �صهر 

ن�صتطيع ان نقول �صهر تقريبا. 
كيف   . بطالقة  االنكليزية  اللغة  جتيد  انك  �صمعنا   *

طورت نف�صك يف هذه اللغة .
رغم  احبها  النني  ع�صقي  هية  االنكليزية  اللغة   -
انني مل اكمل درا�صتي لكن احبها. طورت نف�صي من 
ما جعلني  هذا  واحلوارات  والرتكيز  املتابعه  خالل 
بدات  االخــرية  بالفرتة  لال�صف  االن  لكن  اجيدها 
وجود  لعدم  احلــوارات  قلة  ب�صبب  منها  الكثري  افقد 
يجعلها  �صي  وهذا  باالإنكليزية  دوما  يحاورين  من 

تتقل�س نوعا ما.

عراقي يتحدى االعاقة بالفن واألبداع من مخيم النازحين 
بغداد - مرتضى العزال 

الب�صائر  حــركــة  مــن  وفــد  بحث 
التي  االزمة  حل  اهمية  ال�صبابية 
حدثت موؤخرا بني حركة ع�صائب 

اهل احلق وتيار احلكمة الوطني.
بيان  يف  الب�صائر  حركة  وقالت 
االمني   بقيادة  “وفدا  ان  ال�صبت، 
املالكي  يــا�ــرش  الــنــائــب  ــام   ــع ال
برفقة نواب وقادة احلركة ،زاروا 
احلكيم  عمار  احلكمة  تيار  زعيم 
يف مكتبه ومت خالل اللقاء  بحث 
ال�صيا�صية  االأو�ــصــاع  م�صتجدات 

على  التاأكيد  وكذلك   ، البالد  يف 
ورفــع  ال�صباب  متكني  �ـــرشورة 
ــة والــثــقــافــيــة  ــي ــذات ــم ال ــه ــدرات ق
وتوفري فر�س العمل املالئمة لهم 
لي�صاهموا م�صاهمة فّعالة بالبناء 

والتطوير يف املجاالت كافة”.
وتبّنى وفد الب�صائر  بح�صب البيان 
التي  االزمـــة  حلــل  ــادة  ج م�صاٍع 
احلكمة  تيار  بني  موؤخراً  حدثت 
ان  موؤكدا   ، احلق  اهل  وع�صائب 
“احلكيم ابدا تقبله لهذه املبادرة 
، حممال الوفد ر�صائل اإيجابية من 
وتوحيد  التوتر  هذا  اإنهاء  �صاأنها 

خلف  االجنـــرار  وعــدم  ال�صفوف 
اخلالفات واملناكفات التي ُتعّمق 

الفرقة بني العراقيني.
ان  البيان  اكد  ال�صياق  ذات  ويف 
اي�صا  زار  الب�صائر  حــركــة  ــد  وف
والتقى  اأهل احلق  حركة ع�صائب 
رئي�س  فيحان  عــدنــان  الــنــائــب 
من  واع�صاء  ال�صيا�صي،  املكتب 
ــن ابـــدوا  ــذي ــة ، ال ــرك ــادة احل ــي ق
حملته  ملا  وتقبلهم  اإ�صتعدادهم 
لح  حركة الب�صائر من مبادرة لل�صُ
ــريــب وجــهــات الــنــظــر بني  ــق وت

الطرفني.

بغداد- الجورنال

-  بداياتي كانت  في 
عام1993 عندما كنت 

احاول  صنع السيارات 
من الفلين ومخلفات 

المواد المعدنيه 
والبالستيكيه ومن 

ثم طورتها لمادة 
التنك وقد تمكنت 
من صنع الكثير من 

المصغرات بأستخدام 
هذه الماده وحسب 

طلب الزبون

Sun.13 Jan. 2019 issue no 546
االحد 13 كانون الثاني 2019 العدد 546


