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وتـعـاونت غـوغل في هـذا اجملـال مع
 11مـوقــعـا ومـنــصـة لـلــتـوظـيف في
نـطـقة الـعـربيـة لتـسـهيل الـوصول ا
Bayt إلى الـــــوظــــائـف; بـــــيــــنـــــهــــا
WUZZUF و Novojoو Rekrutو
Jobzellaومــوقـع عــبــر فـــرصــنــا و
Akhtaboot و Wzayefو
GulfTalent و  Laimoonو
و  .Emploiticكما بإمكان الشركات
األخــرى اإلعالن عن وظــائـفــهـا عــبـر
مــــحــــرك الــــبــــحث بــــالــــذهــــاب إلى

jobs.google.com/?about/?
ديـر اإلقلـيمي وقال طـارق عبـدالـله ا
ـنـطقـة الـشرق لـلتـسـويق في غوغل 
األوسط وشمال أفريقـيا (نعتبر ربط
ـنـاسـبة األشـخـاص بفـرص الـعـمل ا
التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم
ــهــمــة غــوغل في تــنــظــيم امــتــدادا 
معلومات العالم وجعلها في متناول

يـزة اجلديدة اجلميع. تـعتمـد هذه ا
من بــحث غــوغل عــلـى الـعــمـل الـذي
تقوم به بوابـات العمل اإلقلـيمية من
ــتــاحـة خالل جتــمــيع كل الــفـرص ا
عبـر الـعديـد من البـوابـات ووضعـها
ا يسـمح للباحث في مكان واحد 
عن الـعــمل بـاالتـصـال بــشـكل أفـضل
ــتـاحـة. مع عــدد أكـبـر من الــفـرص ا
ــــكـن تـــنــــبــــيه وعـالوة عــــلى ذلك 
الـــبــاحــثــ عن عــمـل عــبــر الــبــريــد
اإللكـتـروني إلى الفـرص الـتي تظـهر
عــبــر بــوابــات مــتــعــددة وبــالـتــالي
تــبـــســيـط عــمـــلـــيــة الـــبــحـث. نــحن
فخـورون بتـطور مـحرك بـحث غوغل
ستـمر في الـعالم الـعربي مع كون ا
ـيـزة اجلديـدة هي األحدث في هذه ا
ســلـــســلـــة من الـــتــحـــديــثـــات الــتي
أطـلـقــنـاهـا لـلـتـأقــلم مع احـتـيـاجـات

نطقة). مستخدمينا في ا

ـــوقـع لـــرؤيــة اســـتـــخـــدام مـــرشح ا
ـالئـــمـــة ـــنــــاطق ا الــــوظـــائـف في ا
ـيـزة لـلـمـسـتـخـدم. ومن خالل هـذه ا
سيكون بإمكان الـباحث عبر محرك
جوجل الوصـول إلى نتائج مـباشرة
لـلـوظـائف عـنـد إدخـال مـصـطـلـحـات
بـحث عـن الـوظــائف مـثل »وظـائف
قريبة مني «أو »وظائف شاغرة في
… ?«وهـــو مــا ســيـــقــدم نـــتــائج عن
ـتاحة بـجميع الـتفاصيل الوظائف ا
ـجـرد الــرغـبـة ــنـشـورة عــنـهــا و ا
بــالــتـقــدم لــهـا فــإنه ســيـتـم حتـويل
ــوقع الــشـركــة األصـلي ــسـتــخـدم  ا
ـا أن الـبـحث عن إلكـمـال الـطـلب. و
وظــيــفــة قــد يــحــتــاج وقــتــا طــويال
طورت »جـوجل «مـيــزة اإلشـعـارات
التي تتيح إرسـال رسالة للـمستخدم
عـلى الـبـريــد اإللـكـتـروني عـنـد طـرح

وظيفة جديدة مناسبة.

nzUþu « sŽ Y×³K  WÐ«uÐ oKDð  qſuſ

 WM e*« ÷«d _« W¹Ëœ√ l¹“uð vKŽ ·dAð WO³FA «  «œUOF «

كونها الركيزة االسـاسية للسياسة
الــصـنــاعــيــة في الـعــراق من خالل
ادارة الشركات احلكومية والسعي
لتـطويـرها واعـادة تأهـيل وتطـوير
عامل على اساس الشراكة بعض ا
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عادن وكالة اكد  وزير الصناعة وا
محمد شـياع السوداني ان الوزارة
تــمـثل الـقــطـاع الــصـنـاعـي الـفـاعل
والـــرئـــيس لالقـــتـــصـــاد الــوطـــني

اربيل
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 لم تـكن جلسة السبت االستثنائـية مفاجئة لي الني كنت اتوقع ان شجارا
كالمـيا سيقع.فاالجواء مشحونة والتهم تطلق بال حساب.ولعل حرق مبنى
احملـافظـة ومقـرات االحزاب والـقنـصلـية االيـرانيـة كان الـتحول الـذي جعل
احلــكـومـة تــقف لـتــفـكـر.كــمـا صــدرت ايـضـا بــيـانـات مـن بـعض االحـزاب
تـستـنكـر العنـف ضد مقـراتهـا.بدت الـبصرة غـير امـنة مع سـقوط ضـحايا
وجـرحى بالـعشرات.ويـبدو ان احلكـومة ال تـعرف ماذا تـفعل.وحتى جـلسة
اضي 2018/9/8 الـتي تشـبه حبل جناة ـان التي عـقدت الـسبت ا الـبر
لم تــكن كــذلك الن مـحــافظ الـبــصــرة الـذي حتــدث سـخــر من كالم رئـيس
ــشـادة الـكـالمـيـة الــتي حـدثت بـ الـوزراء,وكــذلك الـوزراء ايــضـا.ولـعل ا
الـعبادي واحملافظ الـبصري اغرب مـا في اجللسة كـلها لسـبب بسيط وهو
ان الـعبـادي بدا مـنفعال وصـداميـا (بكـسر الصـاد ياجـماعـة)امام احملافظ

الذي فجر قنبلة في وجه العبادي ح حتدث عن قائد شرطة احملافظة.
  كل مـا دار في اجللسة لم يثر انتباهي اال ان ما جعلني ابتعد عن اجواء
هـذا احلضور الشكلي هو عادة سيئة تشبه عادة الغزو ايام اجلاهلية.هذه
سؤول بحقائق الـعادة تتلخص في قضية بسيـطة جدا وهي اذا اصطدم ا
فـساد اسـتطـاع الوصـول اليهـا النه مسـؤول لكـنه ال يسـتطـيع اثبـاتها,ومع
نـصـبه وكـأن شيـئل لم يـكن.هـذه هي النـقـطـة التي ذلك يـفـضل ان يـبقـى 
ــسـؤول الــذي تـخــلى عن طــبـيــعـة الــغــزو كـمــا كـانت حتــدث ايـام تــمـيــز ا
ـسؤول الـذي يتـناسى ويـتغـافل عن االخـطاء الن لـلمـنطب اجلـاهلـية,وبـ ا

حالوة وبريقا.
 ال بــد ان يـكــون هـنــاك رفض اخالقي يــقـوم به االنــسـان حــتى لــو خـسـر
مـنصبه وراتـبه الضخـم.انا ال احتدث عن نـظرية عـلمية بـل احاول ان اعيد

شهد العرف كيف ان احكم عليها. صور ا
  في جـلسـة السبت ظـهر اجلمـيع بانـهم يعرفـون اشيـاء واشياء لـكنهم مع
ـناصب الى ان ثـار الـبصـريون.والـيوم يـتشـاجرون ذلك ابـحـروا بسـفيـنة ا
في مــوقف ال يـوجـد له مــثـيل في سـجل الــسـيـاسـة مـنــذ ان مـشت الـدولـة
ان الـعـراقـيـة عـلى اقـدامـهـا نـحـو قـدرهـا الـذي تـسـلـمه اجلـالـسـون في بـر

السبت.
ـان السـبت كـان صـورة ضـعـيفـة جـدا لـدولـة بال قوة وبال   لـو قـلت ان بـر
ـا ابتـعدت عن احلـقيـقة.ولـو ان مشـاهدا اجـنبـيا الـقى نظـرة على حـضور 

ا عرف من هو رئيس الوزراء ومن هو احملافظ.? اجلالس 
  بـهــذه الـطـريـقـة ســيـفـقـد اجلـمـيـع قـدرته عـلى الـعــمل.ولـعل اول انـطـبـاع
ان الـقادم سـتـتركه هـذه اجلـلسـة االنفـعـاليـة هو ان الـبـر
ســيـكـون ابــنـا شـرعــيـا لـهـذه اجلــالـسـة الــتي اظـهـرت
الـعـبـادي غاضـبـا وهو الـهـاديء الـذي عاتـبه اجلـميع
بـانه لم يـضرب بيـد من حـديد لـكنه اسـتخـدم سوطا

من كلمات في جلسة ستظل في ذاكرتنا.

ناسبة ذكرى عاشوراء WDš∫  محافظ ذي قار يحيى الناصري خالل مؤتمر صحفي يعلن اخلطة االمنية للمحافظة 
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وضـعت دائـرتا صـحـة بـغـداد الـكرخ
ـواجهة والرصـافة خـطهـها الـطبـية 
ــنـاســبـة شــهـر احلــاالت الـطــارئـة و
محـرم احلرام فيـما اعلـنت محـافظة
ذي قـار عن اعـداد خطـة امـنـيـة لذات
ــشــاركــة 14 الف من ــنــاســبــة و ا

القوات االمنية.
 ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
مدير عـام صحة عـبد الغـني سعدون
الــســاعــدي خالل اجــتــمــاع مـجــلس
اإلدارة تــأكــيــده (أهـمــيــة اســتــعـداد
ـناسـبة ؤسـسات الـصحـية لـهذه ا ا
ـتطـلبـات اخلاصة من خالل توفـير ا
سـتلزمات الـطبية وعلى باألدوية وا
أيام الشـهر والسـيما الـعشرة االولى
وكـذلك نـشـر عـجالت االسـعـاف قـرب

واكب واحلسينيات). ا
داعـيــا الى (ضـرورة تـوفــيـر ارصـدة
كـــافــيــة مـن الــدم وتــهـــيــئــة صــاالت
الطوار والعمليات ووجود األطباء

ختلف التخصصات).
مشدد على إن (تـأخذ الفرق الـرقابية
دورهــا في مـتــابـعــة األغـذيــة وكـذلك
ياه وفحصه فضال اخذ عينات من ا
عن قــيــام الـصــحـة الــعـامــة  شـعــبـة
تـــعــــزيـــز الـــصـــحـــة في بث رســـائل
تـوعــويـة بـشـأن الـسالمــة الـغـذائـيـة

واإلمراض االنتقالية). 
Δ—«uÞ WDš

من جـــانــبه اعــلـن مــديــر عــام دائــرة
صــــحــــة الــــكــــرخ جــــاسب لــــطــــيف
احلـجـامي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس عـن أن (دائـــرته أعــــدت خـــطـــة
ـواجـهـة ـنــاسـبـة  طـوار طــبـيـة بـا
احلــاالت الــطــارئـة ولــغــرض تــقـد
أفـضل اخلدمـات الـطبـيـة والصـحـية
والعالجـيـة للـمواطـنـ وبالـتنـسيق

مع اجلهات الساندة األخرى).
مبينا ان (الـدائرة اتخذت اإلجراءات
الصـحيـة الالزمة وان اخلـطة تـشمل

دائـرة الـعـيــادات الـطـبـيـة الـشـعـبـيـة
التابعة لوزارة الصـحة والبيئة على
ــزمــنــة عــمــلــيــة جتــهــيــز األدويــة ا
والعامـة للعيـادات الطبـية في بغداد

واحملافظات . 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(مــديـــر عــام الــدائــرة شــاكــر احــمــد
احلـــاج اطـــلع عـــلى عـــمــلـــيـــة حــفظ
األدوية وخـاصة األنـسولـ اخلاص
بـعالج السـكـري الـذي يحـتـاج درجة
حــرارة مـعــيــنـة أثــنـاء حــفــظه حـتى
اليـتـعــرض لـلـتـلف) ,وطـمـأن احلـاج
ــــواطــــنـــ بـ(صـالحـــيــــة األدويـــة ا
لالســتـــهالك وعـــدم تــلـــفـــهــا ألنـــهــا

مـــخــــزونـــة بـــشـــكل صـــحـــيح ووفق
عتمدة). الضوابط ا

مـوجــهـا بـ(ضـرورة تـسـهــيل عـمـلـيـة
تـــــوزيع األدويـــــة وعـــــدم تـــــأخـــــيــــر
ــسـتـلــمـ خــاصـة من احملــافـظـات ا
خــدمـة لـلــصـالح الــعـام). كــمـا قـررت
الـــدائـــرة فـــتـح عـــيـــادة طــــبـــيـــة في
حافظة مستشفى الوالدة واألطفال 
ميـسان بعـد صدور بـيان من الوزارة

وافقة . با
وتابع احلـاج ان (الـدائرة قـررت فتح
عــيــادة طـبــيــة شــعــبــيــة فـي بــنــايـة
مـــســـتــشـــفى الـــوالدة واألطـــفــال في
احملافـظة اسـتنـاداً إلى بيـان الوزارة

ـا جـرى ويجـري في الـبصـرة مـنذ مـا يـقرب من عـقد كـيف تـعطي عـنـوانا 
ن ستعطي االولية ?? اهلها الطيبون الصابرون ?? ونـصف من الزمن ?? و
ـسروقة?? أم حكـوماتها احملـلية?? ام مـحافظيـها ?? ام مقرات ام ثـرواتها ا
احـزابها التي فازت جميعها بجماهيريتها لتحترق قبل ان يبدأ الفائزون??
ام حـراكهـا الشـعبي الـغاضب الـعفـوي الذي يـبرره غضـب ظلم لـعقود من
ــفـاصل الــزمن .. وأن كـان غــيـر مــبـررا من حــيث اآللـيــات في (بـعض ) ا
فـاآلليـات هي نـفسـها الـتي اتبـعتـها االنـتـفاضـة الشـعبـانيـة (حرق الـدوم
الـعام) امالك الشعب وسيعـاد ترميمها من اموال الـشعب نفسه وال اعتقد
ان اهـلــنـا في الـبـصــرة اخـتـاروا شـعـبــهم خـصـمـا لـهـم خـصـوصـا وأنـهم
فسدين .. وأستل بـحراكهم عبروا عن خصومهم بوضـوح وهو الفساد وا
هـنـا تـعـبـيـرا لي عـلى قـنـاة الـبـغـداديـة قبـل اقل من عـقـد من الـزمن عـنـدما
اجـبت اخي عـبـداحلـميـد الـصـائح (( ان الـفـساد ظـاهـرة اجـتـماعـيـة ازلـية
ابـديــة وال تـوجـد دولـة ال يـعـتـريــهـا جـزءا بـسـيـطــا من الـفـسـاد  ولـكن مـا
نـشـهـده اليـوم في الـعراق هـو لـيس أال (فـرهود) نـدلـله ونـسمـيه فـساد هل
ـفــرهـدون ?? انــهم الـطــائـفــيـون بـأحــزابـهم هــنـاك حــاجـة لــلـقـول مـن هم ا
وتـكتالتـهم الطائـفيـة وهم باتوا مـعروف الى احلـد الذي يـجعل ذكرهم بال
ـكن القـول ان الـفـرهود بـات عـمود خـيـمة الـعـمـليـة الـسيـاسـية مـعـنى بل 
وبـسـقوطه تـسقط اخلـيـمة ولـذلك وليس لـغيـره جنـد ان الفـرهود ال يـحارب
من راسـمي تلك الـعملـية ورموزهـا ألن اخليمـة ستنـهار على اجلـميع ولعل
ابــسط االدلــة عــلى ذلك هــو ان حـديـث واحـد احــاديث وتــقــاريـر الــســيـدة
الـفاضـلة مـاجدة الـتمـيمي في مـجلس الـنواب يـهز عـروشا ودول .. اال انه
ـر مرور الكـرام ب نوابـنا ألن مجـرد فتح التـحقيق فـيه سينـهار اجلميع
وهــكـذا مـرت سـبــايـكـر وهــكـذا مـر سـقــوط ثـلث الـعــراق بـيـد داعش .. لن
يـحـصل حتـقـيق وأن حـصل امـا ان يـغـلق وامـا ان يـسـقط اجلـمـيع ويـبقى
الـــفــرق بـــ من ســـقط الـــعــراق في عـــهـــده وبــ من حـــرر الـــعــراق رغم
االعـتـراضـات التي لـديـنـا على الـطـريـقة . تـبـرز اسئـلـة كـثيـرة حـول حراك
ندس والتي اهـلنا في البصـرة اليوم وتثار حول حـراكهم ومنها جدلـية ا
ـكن حلـراك ملـيوني تـصـلح ألفشـال ومهـاجـمة اي حـراك وال ادري كيف 
ـلـيون من ان ال يـضم عـشـرة منـدسـ وهل هذه تـهـمـة تصـلح لـتوجـيـهـها 
الـشرفـاء الوطـنيـ ?? وتبـدأ احلكـومات بـتغـييب الـفشل وأسـباب الـغضب
اجلـماهـيري فتـلجـأ الى داعش والبـعثيـ وكأن الـفروع الـبعثـية الـستة في
الـبصرة قد اذابها قانون .. هذا فـضال عن اثارة الظنون حول اجلهة التي
(رتـبت) هـذا احلـراك هل هي الـسـعـودية ام ايـران ام امـريـكـا ام اسـرائيل
وكـأن اهلنـا في البصـرة بيادق شـطرجن بيـد هذه اجلهة او تـلك حاشاهم .
طـالب فهي خدمـات ماء كـهرباء واهـلنـا هناك لـيسـوا بهذه الـسذاجة امـا ا
طالبهم احلقيقية وهذا فـهم كغيرهم من اهل العراق يبدئون بهذا لينتهوا 
وجات مـا حصل . سياسيـونا واحزابنا لـيس مثلهم من يتـف في ركوب ا
و(تـوظـيـفـهـا) حتـديـدا وغـالـبـا مـا تـوظف في الـصـراعـات الـسـيـاسـية عـلى
ـهـا وهـذا مـا يـحصـل اليـوم حـيث بـات الـكل اشـرافـا عدا الـسـلـطـة ومـغا
سيح (ع) من الـسيد العبادي والذي اعتقد انه اليوم يتذكر مقولة سيدنا ا

كان منكم بال خطيئة فليرجمها بحجر ..
 فال يــعــقل ايــهــا األخــوات واالخــوة ان نــحــمــله وزر اجلــمــيع فــالــفــسـاد
واخلـراب يتـحمـله جـميع الـسيـاسيـ بشـيعـتهم وسـنتـهم وعربـهم وكردهم
ونـسـبــة مـسـاهـمـتـهم في خـراب الـبـصــرة واضـحـة وهي نـسـبـة مـقـاعـدهم
وحـقائـبهم الـوزارية فـعلى الـذي يلقي احلـمل على الـسيـد العـبادي ويـتهمه
بـالـفشل ان يـقول لـنـا ان كتـلتـي كان مـنهـا وزيـرا للـصنـاعـة مثال وانـظروا
كـيف ان الصناعة ارتقت وكيف ان اهل البـصرة يعيشون في بحبوحة من
ـعامل العظيمة التي اجنزناهـا (معظم معامل البصرة تأسست في خالل ا
اضي ومـنـهـا ما بـاعـته وزارة الصـنـاعة سـتـيـنات الـقـرن ا
ومـنـهـا مـا عـطـلـته) وهـكـذا وزارات االحـزاب االخرى
وبـنسب مـختـلفـة .. السـيد الـعبـادي وكتـلتـه السـابقة
عـروفة وغـيره كذلك .. من تـتحـمل نسبـتهـا العالـية ا

كـلـمـته خـالل الـنـدوة الـتي اقـامـهـامنكم بال خطيئة?? انتظر االجابة لنبدأ احلوار.
اجملـلس االقتـصـادي الـعـراقي على
ارض مـــــعــــرض بــــغـــــداد الــــدولي
ومــــعـــرض الـــبـــنـــاء واالنـــشـــاءات
كـائن واحلجر ومعدات الـبلـدية وا
ـشـاركـة بـهـذه الـطـبـيـعي الى ان (ا
ــعـرض فــرصــة مــهــمـة الــنــدوة وا
لــلــدخــول الى الــســوق الــعــراقــيــة
الــواعــدة وهــو فـرصــة لــلــشــركـات
احلـكومـيـة لألطالع عـلى مـنـتـجات
ـــيــة والــعــربــيــة الــشــركــات الــعــا
ــشـاركــة ولـبــحث امــكـانــيـة عــقـد ا
شـراكــات نـاجـحـة وفــاعـلـة اضـافـة
الى االســــــتـــــفـــــادة مـن الـــــفـــــرص
االســتـثـمــاريـة خــصـوصــا بـعـد ان
اصـــبح الــتـــوجه احلــالي جلـــمــيع
الــكــتل الــسـيــاســيـة نــحــو الـبــنـاء
واالعمـار بعـد طي صفـحة االرهاب

وانهائها).
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واضـــــاف ان ( الـــــدولـــــة اصــــدرت
العـديـد من القـوان والـتـشريـعات
الـــتي اســـهـــمت فـي خـــلق بـــيـــئـــة
اسـتـثمـاريـة ايـجـابـيـة وان الوزارة
وفــرت مــا يــقــرب من 180 فــرصـة
اسـتثـمـارية اعـلنـت منـهـا ما يـقرب
من 72 فــــرصــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة
وبـأنــتــظـار االعالن عن 27 فـرصـة
ـعادن الـكبريت استـثماريـة اخرى 

والفوسـفات واالطـيان بعـد انضاج
ــلــفـــات االســتــثـــمــاريــة واجنـــاز ا

اخلاصة بها).  
وتـــــابع الــــســـــوداني ان (الــــوزارة
اصدرت االسـتراتـيجـية الـصنـاعية
في الــعـــراق لــغــايــة 2030 والــتي
وضعت الـرؤى للـصنـاعة الـوطنـية
الـــعـــراقــــيـــة وافـــاق تــــطـــويـــرهـــا

والنهوض بها). 
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واضـــاف الــبـــيــان ان (الـــســوداني
شـارك في افـتــتـاح مـعـرض الـبـنـاء
واالنـــشــاءات ومـــعــدات الـــبــلـــديــة
ـكـائن واحلجـر الـطـبـيـعي الذي وا
اخـــتــــتم فــــعـــالــــيـــاتـه عـــلى ارض
ـــــشــــاركـــــة عــــدد من ــــعــــرض  ا
الشركـات العربـية واالجنـبية حيث
شـــــاركت الــــــوزارة بـــــثـــــمـــــان من
شركاتها العامة لعرض امكانياتها
اخلـدمــيـة والـتــصـنـيــعـيـة وعـرض
مــنـتـجــاتـهــا اجلـديـدة والــنـمــطـيـة
اضــــافــــة الى تــــبــــادل اخلــــبــــرات
واالطالع على امـكـانيـات الشـركات
ـشاركة بهدف العربيـة واالجنبية ا
الــــبـــحـث عن فــــرص لــــلــــشــــراكـــة
ــا يــســهم في دفع واالســتــثــمــار 
عــجـــلـــة الـــبـــنـــاء واالعــمـــار خالل

قبلة ). رحلة ا ا
وتــابع الــبــيــان (الـشــركــة الــعــامـة

بـأعـتـمـاد اقـامـة مـشـاريع مـشـتـركة
تـــقـــاسم االنــتـــاج بـــ الــشـــركــات
االجنـبيـة ورجال االعـمال والـقطاع

العـام.
وقـــال الــســـوداني في بـــيــان امس
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أعلنت شـركة غـوغل عن إطالق ميزة
بــــحث جــــديــــدة عــــلـى مــــوقــــعــــهـــا
اإللكـتـروني وتطـبـيقـهـا الذي يـسمح
لألشــخـاص بــالــبـحث مــبــاشـرة عن
قوائم الـوظـائف من عدد من بـوابات
الــوظــائف احملـــلــيــة واإلقــلـــيــمــيــة.
وابــــتـــداء مـن يـــوم أمس ســــيـــجـــد
ستخدمون في  15دولة في الشرق ا
األوسط ســلـســلـة من الــنـتـائـج عـبـر
الــويب عــلى صــفــحــة نــتــائج بــحث
غــوغـل الــرئـــيـــســـيــة بـــعـــد إدخــال
استـعالمات متـعلـقة بالـوظيـفة التي
تـــلـــبي احـــتـــيـــاجـــاتــهـم الـــفـــريــدة.
وستـتـضمن الـنـتائج تـفـاصيل حتت
كل مـنـصب وظــيـفي مـثل مـعـلـومـات
الـــراتب ومـــراجــعــات وتـــقــيـــيــمــات
صــــاحب الــــعـــمـل بـــاإلضــــافـــة إلى
خيـارات مخـتلفـة للـتقـدم لوظـيفة أو
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شعار شركة غوغل

ــســتـلــزمـات لــصـنــاعــة األدويـة وا
الطبية في سـامراء واصلت  إكمال
ـرحـلـة الــنـهـائـيـة لـتـأهـيل بـنـايـة ا

الزهاوي الى وزارة الصحة).
ونقل البيان عن  مـدير عام الشركة
لـيث عـبد الـرحـمن الـعـزاوي الـقول
رحلة إن (الشركـة واصلت إكمـال ا
الـنـهائـيـة لـتـأهيل بـنـايـة الـزهاوي
اإلنتـاجيـة اخملتـصة بـإنتـاج أنواع
احلبـوب حيث شـمل التـأهيل طالء
اجلـدران وأرضــيـة قـاعـة الــتـعـبـئـة
ـــادة االيــبـــوكــسي والـــتــغـــلــيف 
ـالحــظــات جلــنــة وزارة تـــنــفــيــذا 
الـصـحـة وتــمـاشـيـا مع مـتـطـلـبـات
.(GMP التصنيع الدوائي اجلديد
 واضـاف إن ( اإلعـمـال سـتـتـضـمن
ا ركزي و عمل فتـحات للـتبريـد ا
يـــؤمن حتــســ أدائــهـــا بــالــشــكل
األمــثل وكــمــا ســيـتـم عـمـل قـواطع
كائن اإلنتاجية إضافة إلى فصل ا
ــــوظــــفــــ في عـن أمــــاكن عــــمـل ا
التـعبـئـة والتـغلـيف  وان التـأهيل
ســـوف لن يــؤثـــر عــلى الــعـــمــلــيــة
اإلنتاجية وإن هـنالك خمس مكائن
إنتاجية جاهزة ومستمرة باإلنتاج
من دون تـوقف وذلك الجنـاز عـقـود
وزارة الــــــــصــــــــحــــــــة وإنــــــــتـــــــاج
مــسـتـحــضـرات احلــبـوب لــلـسـوق

احمللية). 

تهيئة مـستشفيات الـكرخ وجتهيزها
نـاسب إلدامة العـمل فيها باخلزين ا
مـع تــــهـــــيـــــئـــــة فـــــرق طــــبـــــيـــــة من
اختـصاصـات مخـتلـفة تـكون جـاهزة
عند االستدعاء وفتح مفارز طبية من
القطاعات الصحية فضال عن تكثيف
إعــمـال الــرقــابـة الــصـحــيـة بــصـورة

متواصلة خالل أيام الزيارة). 
ووضــعـت مــحــافــظــة ذي قــار خــطــة
امنـية لـشهـر محـرم يشـارك فيـها 14
الف عـــنـــصــــر امـــني من مــــخـــتـــلف
التشـكيالت مؤكـدة ان تنفـيذ اخلطة
واكب سـوف يكـون بـالـتـنـسيـق مع ا
ـــشـــاركــة بـــإحـــيــاء احلــســـيـــنـــيــة ا

عاشوراء.
wM √ dLðR

ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) امس عن
احملـــافـظ يـــحـــيى الـــنـــاصـــري خالل
ــؤتــمــر االمــني اخلــاص حــضــوره ا
بـــخــطـــة عــاشـــوراء قــولـه ان (اكــثــر
من14الف عـنصـر امـني من مـخـتلف
الــتـــشــكـــيالت االمـــنـــيــة واالجـــهــزة
الـســانـدة لـهـا  ســوف يـشـاركـون في
اخلطـة االمنـية الـتي اعدتـها الـلجـنة

االمنية العليا لشهر محرم).
الفـتـا الى ان (اخلـطـة تـتـضـمن نـشـر
دوريـات اليـة وراجـلـة ومفـارز امـنـية
ـشـاركـ بـإحـيـاء طـقـوس حلـمـايـة ا
عــــاشــــوراء مـع تــــفــــعــــيـل اجلــــانب
عـلومـاتي في هذا االستـخبـاراتي وا
اجملال) ,واضاف ان (تـطبـيق اخلطة
االمــنــيــة ســيــكــون بــالــتــنــســيق مع
ــؤســســات والــدوائــر احلــكــومــيــة ا
ــــواكب احلــــســـيــــنـــيـــة وهـــيــــئـــة  ا
ـــــدني ومـــــنـــــظــــمـــــات اجملـــــتـــــمع ا
باحملافظـة). مبينـا أن (اخلطة اخذت
واكب بـنظـر االعـتـبار حـركـة مـرور ا
احلـســيـنـيـة في الـشــوارع الـرئـيـسـة
ـشاركـ في احيـاء مراسيم وحجم ا
محـرم وضمـان احلمـاية الـكامـلة لـها
ا يـضمن انـسيـابيـة حركـة جميع و

واكب). ا

ـوارد). دائـرة الــتـخـطـيط وتــنـمـيـة ا
وأشـــــار إلى أن (فــــتـح الــــعــــيــــادات
الطبية يـأتي استجابة لتـلبية حاجة
ــواطـــنــ نــظــرا لــوجــود مــنــاطق ا
تنعدم فيـها اخلدمات الطـبية بسبب
عدم تـوفر مـؤسسة صـحيـة تسـتقبل
ـرضى وتقـوم بـتـشخـيص حـالـتهم ا
ــرضــيـة) ,وأضــاف ان (عـيــاداتــنـا ا
ـرضى من تشـخيص تغـطي حاجـة ا
صـاب باألمراض وعالج وخاصة ا
ــزمــنــة  ,فــهي تـــقــدم لــهم األدويــة ا
بـشكل شـهـري وحـسب الكـمـيـة التي
ـــراجع وبـــأســـعـــار يـــحـــتـــاجـــهـــا ا

مناسبة). 
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ـــواطـــنـــ الى ودعـــا الـــنـــاصـــري ا
(الــتـعـاون مـع الـقـائــمـ عــلى حـفظ
االمـن والـــــنــــظـــــام من اجـل اجنــــاح
اخلـــطــــة االمـــنــــيـــة وتــــعــــزيـــز امن

واستقرار احملافظة). 
وشـهــد الـصــحن احلـسـيــني مـراسم
اسـتـبـدال رايــة قـبـة االمـام احلـسـ
علـيه الـسالم  احلمـراء برايـة احلزن
الـســوداء ايـذانـا بــبـدء شـهــر مـحـرم
وسط حتــــشـــد االالف من الـــزائـــرين
ــعـزين مـن الـعــراق ودول عـربــيـة وا
واجنـبـية داخل الـصحـن  للـمشـاركة
ــراســـيم الـــتي جتـــري بـــشــكل فـي ا
سـنوي.عـلى صـعـيـد مـتـصل اشرفت

½Ëb…∫  وزير العمل محمد شياع السوداني يلقي كلمة خالل ندوة على ارض معرض بغداد الدولي


