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الــــصــــحي في الــــنــــاحــــيـــة الــــقت
محاضرات مختلفة للتعريف بلقاح
احلــصـبـة اخملـتــلـطـة). وفي صالح
نـــفـــذت شــعـــبـــة الـــرقـــابــة الـــدين 
الصحية في قطـاع الدجيل للرعاية
الـصـحــيـة االولـيـة وبــالـتـعـاون مع
األمن االقتصـادي والوطني ودائرة
الـبـيـطـرة حــمـلـة رقـابـيـة مـشـتـركـة
شـملت مـحـال اجلزارة فـي القـضاء
ـتـابـعـة مدى الـتـزامـهـم بـالـشروط
ـواشي . الـصـحـيـة وطـريـقـة ذبح ا

محمـد رويس ان (احلملـة تضمنت
مـــحــاضــرات تــوعــويـــة وتــثــقــيف
صـحي بـشان اإلمـراض االنـتقـالـية
والـتـهـاب الـكـبـد الـفـايـروسي نـوع
اي فـي مـدرسـة الـشـهـيـد جـبـار في
واضاف انه نـاحـية عـلي الـشـرقي)
(بحسب توجيهات مدير عام دائرة
صحة احملافظـة بالعمل على زيادة
الـوعي الصـحي وإيـصـال الرسـالة
مـبـيـنـا ان ( الـصـحـيـة لــلـمـواطـنـ
ـركـز (وحــدة تـعـزيـز الـصـحـة في ا
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جنح فــريق طــبـي في مــســتــشــفى
الـعـلـوم العـصـبيـة الـتـابعـة لـدائرة
صـحة بـغداد الـرصـافة بـرفع كيس
مـائـي من دمــاغ طـفــلــة تـعــاني من
نـوبـات صـرع متـكـررة. وقـال مـدير
سـتشـفى  باسم حـنون جـبار في ا
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس  ان
(فـريـقـا طبـيـا جنح بـاجراء عـمـلـية
متـميـزة ال تخـلو من التـعقـيد لرفع
كـيس مــائي من داخل  دمـاغ طـفـله
لم تـتـجــاوز الـعـشــر سـنـوات). من
اوضـح رئـــيس الــــفـــريق جــــانـــبه 
ريضة وسام جاسم الربيعي ان (ا
ـستـشـفى وكـانت تـعاني راجـعت ا
من نـــوبــــات صـــرع مـــتــــكـــررة مع
واضـاف انه ضــعف شــقي أيــســر)
(وبــعـد اجـراء الـفــحص الـسـريـري
واخملــتـبــري واخــذ اشـعــة الــرنـ
لـلـدمـاغ اتـضح وجـود كـيس مـائي
في الـــفـص الـــصـــدغي واجلـــداري
ن لـلــدمـاغ بــطـول عــشـرة  في اال
الفـتــا الى ان عــشــرة ســنــتــمــتــرا)
(حـجم الـكـيس يـعـد كبـيـرا مـقـارنة
مع حجم راس الـطفـلة ذات الـتسع

سنوات).  
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الكـــات الــطــبـــيــة في وســـاعــدت ا
مـســتـشــفى الــبـصــرة لــلـنــسـائــيـة
واالطــفـال امــراة تــبــلغ من الــعــمـر
29عـــامــا عـــلى احلـــمل ثـم اجــراء
عمليـة والدة قيصرية لـها بعد عقم
دة 13عامـا. وقالت اولي اسـتمـر 
اخــصـائــيـة نـســائـيــة وتـولــيـد في
ـسـتـشـفى االء حـفـضي الـربـيـعي ا
ـريــضـة الــبـالــغـة من الــعـمـر ان (ا

29سـنـة ولـدت انـثى بــعـد مـعـانـاة
ــدة 13عــامــا طــويــلــة اســتــمــرت 
بـســبب عــقم اولي نــتــيـجــة وجـود
ن انــــــســــــداد فـي االنــــــبــــــوب اال
وااليـسـر للـبـويض حـيث  اجراء
عــمــلــيـة فــتح االنــابــيب بــواســطـة
الفـتة الى النـاظور وكـانت ناجـحة)
ريضة انه (وبعد شهرين راجعت ا
ـسـتـشـفى و عـالجـهـا بـواسـطة ا
نـشطة للـبويضات ومن العقـاقير ا
بـــعـــد ذلك  احلـــمل و مـــتـــابـــعــة
حــالــتــهــا خالل مــدة احلــمل حــتى
اجـراء عـمـلـيـة الـوالدة الـقـيـصـريـة
حتت الــتـخــديــر الـنــصــفي وكـانت
ناحجة بوالدة انثى بصحة جيدة).
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اشارت اخصائية التخدير بدورها 
هـبه عــبـاس الـشــرع ان (الـتــخـديـر
الـنـصـفي من افـضل الـطـرق االمـنة
لــلـتــخــديــر حــيث تــمت الــعــمــلــيـة
ـريـضـة بـكامل وعـيـهـا و لـقاء وا
الطفلـة باالم داخل صالة الـعمليات
ـتـابـعة حـالـة الطـفـلـة في وحدة و
انـــــعـــــاش االطـــــفـــــال). وتـــــواصل
الكــات الــطـبــيــة والـصــحــيـة في ا
بـغـداد واحملـافـظـات تـنـفـيـذ حـمـلـة
تــلــقــيح االطــفــال بــعــمـر  9اشــهـر
وحتى 5 سـنـوات بـلقـاح احلـصـبة
اخملـتـلـطة. ونـظـمت صـحة مـيـسان
حـمالت تـثـقـيف صـحي عـن اهـمـية
لــقــاح احلــصــبــة وتــوعــيــة بــشــان
اإلمراض االنتقاليـة والتهاب الكبد
ـدارس في الــفـايــروسي لــطــلــبــة ا

احملافظة. 
واكد مـدير الـقطـاع الثـالث للـرعاية
الصحية في دائـرة صحة احملافظة

هلسنكي
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ضبطت هيـئة الكمارك 34 الف لتر
مـواد كـيـميـائـيـة خطـيـرة في كـمرك

محطة بوابة البصرة.
 وقــالت الـهـيــئـة في بـيـان امس إن
(الــسـلــطـات الــكــمـركــيـة في مــركـز
بـوابة الـبصـرة تمـكنت وبـالتـعاون
مع جـــهــــاز اخملـــابـــرات الــــوطـــني
يناء من ضبط وضابط مخابرات ا
حـاويـتـ حتـتـوي كل حـاويـة على
850  بــــرمـــــيل ســــعــــة 20 لــــتــــرا
بأجمـالي حمولـة ٣٤ الف لتر مواد

وأضـاف أن كــيـمــيــائـيــة خــطـيــرة)
(احلاويـت متـروكتـان في ساحات
ــيــنـاء مــنــذ مــدة طــويــلــة بــغــيـة ا
تـهـريـبـهـا ولم يـثـبت عـلـيـهـمـا بـلـد
نـشأ وال تـاريخ الصالحـية فضال ا
على أنهـما حتتاجـان إلى موافقات
ـواد اخلطيرة خاصة كـونهما من ا
أفـادت مـصـادر في جـدا). الى ذلـك 
منطقة الكرمة الواقعة ضمن قضاء
الـهـارثة بـاحملـافظـة بـأن اطالق نار
حدث بسبب انـدالع نزاع عشائري.
ــصـادر في تـصـريح امس وقـالت ا

ــنـطــقـة إن (اطـالق نـار حــدث في ا
جــــراء حــــدوث نــــزاع بــــ أفــــراد
الفـــــتـــــ الى ان ( عـــــشـــــيـــــرتــــــ
ـواطـن من (االشـتـباكـات دفـعت ا
ــنـــطــقــة الى الـــبــقــاء في أهـــالي ا

منازلهم حل هدوء الوضع). 
 «—b  wÞUFð

أعـلن الـنـائب عن في غـضــون ذلك 
احملــافـظــة جــمــال احملــمـداوي عن
ــوقـــوفــ بــتــهم تــعــاطي أعــداد ا
اخملــــدرات بــــلـغ أكــــثــــر من 1133
فـيـمــا كـشـفت شـركـة نـفط مـوقـوفـاً

البـصرة عن تـوفير 5 ملـيون دوالر
ـــعـــاجلــة إلنــشـــاء مـــركــز صـــحي 
. وقـال احملـمداوي خالل ـتـعاطـ ا
بـــشـــان ظـــاهـــرة تـــعــاطـي وإدمــان
اخملـدرات وسبل  مـكـافحـتـها امس
ـــتــداولـــة في إن (بـــعض األرقـــام ا
وسائل األعالم بشان أعداد النساء
ــتـــعــاطــيـــات لــلــمـــخــدرات غــيــر ا
داعيا إلى (الدقة في نقل صحيحة)
واوضح احملمداوي ان علـومات) ا
(الـنــدوة خـرجـت بـتــوصـيــات عـدة
ابـــرزهـــا اطالق مـــبـــادرة وطـــنـــيــة
ــكــافــحــة اخملــدرات في تــتــعـــلق 
ـــوضــوع يـــتــعــلق الـــعــراق كــون ا
بجميع احملافظات وليس بالبصرة

وحدها). 
  «¡«dł« qOFHð

قـال مديـر دائـرة صـحة من جـانـبه 
احملـافــظـة وكــالـة عـبــاس خـلف ان
(الدائرة ستقـوم بتفعيل اإلجراءات
ــركــز الــســـابــقــة بـــشــان إكــمـــال ا
ـوجــود في مـسـتــشـفى الـفــيـحـاء ا
ــتـعــاطـ والــذي يـضم ـعــاجلـة ا
تقريبا  44 سريرا من خالل توفير
الكـات بــاإلضـافـة إلى األجــهـزة وا
االتــفـاق مع شــركــة نـفـط الـبــصـرة
ــركــز الـذي أعــلــنت عــنه إلنــشــاء ا
اكد رئـيس جامـعة سابـقا). بـدوره 
الــبـصــرة وكـالــة ســاجـد الــنـور إن
ـــســـارات (اجلـــامـــعـــة وجـــهت بـــا
الــبــحــثــيـة لألســاتــذة اخملــتــصـ
وطـلــبـة الـدراســات الـعـلــيـا إلعـداد
ـيدانيـة نظرا الكـثير من الـبحوث ا
لــتــأثــيــراتــهــا وانــعـكــاســهــا عــلى
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في ادبـيـات الـفــلـسـفـة/ يـجـري احلــديث دائـمـا عن الـتــمـاعـات الـعـقل
وكـشـوفـاتـه .. وقـدرة احلـواس عـلى اإلدراك .. و الـعـقل يـعـد من هـذا
عـرفة الـتي ينـشدها عـنى ان ا ـنطلـق  (تقدمـيا) كـما يـرى هيـغل .. ا

و و تطور مستمر .  االنسان هي في حالة  
تواصل يسعى الزميل الصحفي احمد جبار غرب وفي دأبه وجهده ا
قـاالت وعشرات .. الى بلـورة مشروعه الـصحفـي الذي شمل مـئات ا
الـتـحـقـيـقـات ومـثـلـهـا في احلـوارات  االسـتـطالعـات .. الى خـلق بـيـئة
اعالمـيـة مالذهـا الـعـقل لـكي  تـرتـقي بـالـقـار الى مـنـاخـات  صـحـية

مفعمة باحلوارات  مع الذات ومع االخر  .
عـرفة لتـتقدم كان يـكفي لـنا جمـيعـا نحن ابنـاء احلرف الـواعد نشـر ا

الشعوب بوتيرة سريعة .. 
وتـتـرك خـلـفهـا مـصـادر اجلـهل والـشـعوذة .لـقـد اصـبح جـهـد وسائل
االعالم و في تاريخـها الطـويل يرتكـز  على تنــــــــوير طبـقات الشعب
كـشـرط  اســـــــــاسي لـبـنـاء مـجـتـمع افـضل  مـجـتـمع يـفـهم طـبـيـعـة
ـمـارسات العالقـات الـتي تـهـدف الى الـتـمـسك بـحـريـة التـعـبـيـر  وبـا

قراطية . الد
ـهني بـشـكل كامل لـهـذا فان الـزمـيل احمـد جـبار غـرب ..يـعي دوره ا
..ونـرصـده وهو  يـسـعى بجـهـد واضح لـتطـويـر ادواته باسـتـمرار من
خالل الـغوص في مـختـلف الفـنـون الصـحفـية  .. وهـو  ال يذهب  الى
تفسير حاالت اجتماعية متناقضة وحسب .. بل يحاول ان يعمل على
كـتشف لـوعيه ـتـفرج ..الى حـال ا حتـريك  اجملتـمع  ونقـله من حال ا

وذاته  .
انه مثل كـاي مصلـح اجتمـاعي  يريد بـلوغ مـشواره بنـتائج  ملـموسة
.. لـهـذا عـلـيـنـا  االشـارة / ان الـزمـيل احـمـد .. يـعـد من الـصـحـفـي
القالئل الـذين سعـوا الى العمل فـي مجال االسـتطالعـات..وهو جانب
عاهد مهم ظل محصورا على طلبة الدراسات العليا في اجلامعات وا

العلمية . 
شخـصيـا كنت احـد الذين  اسـتهـدفوا في اسـتطالعـاته اكثـر من مرة
ـنح الصحـيفة التي يـعمل بها  وشعرت عـندها ان مثـل هذا التوجه 
مصداقية اكبر  ويطور من آلياتها وأدواتها.. الستكشاف ما هو ابعد
..وسبر غور   اجملـتمعـات التي تعاني من مـشاكل االنفالت واالزمات

االخالقية  ..
وبـذلك يـتطـور نـهج الصـحيـفـة ويشـكل عالمـة مضـيـئة في  مـسـيرتـها
هنيـة . ان الدمج ب / فكـرتي التواصل  واالتـصال ..اي ب ماهو ا
اجتماعي ..وإعالمي يدخل في عمق ( ساسيولوجيا االتصال ) وهذه
ـهـني  وحـدهـا اشـارة مـهـمـة تــدخل في عـمق عـمـلـيــات الـتـخـصص ا
الـعـلــمي  ومن اجل ان يــكـمل الـصــحـفي مــشـواره  الـطــويل في إطـر

معرفية وعلمية. 
ـثابـر يـدرك اهـمـيـة  ولـوج التـواصل في واغـلب الـظن ان الـصـحـفي ا

قلب عمليات االتصال ..و لم تكن يوما مغامرة.. 
ـسـؤول ..وحتقق له بـقـدر مـاهي حـلقـة وصل تـنـيـر العـمل الـهـادف وا

انساقا  ومديات معرفية بعيدة عن االدجلة وتأطير العقول .  
ثقف بقي لنـا  اخيرا  ..ان نـقول / ان الصـحفي ا
ـهــمــة في تــطـويــر الــيـات ..هـو احــد االجــنــاس ا

هني .. العمل ا
سنـاه في مسـيرة الزمـيل احمـد جبار وهذا مـا 

غرب .

سـاومة الـتجـنيس مـسألـة سـياديـة قانـونيـة مجـتمـعيـة  اليحق ألحـد ا
ية صالح خـارج القوان واالعراف العراقية والعا عليها أو توظيفها 
تـقدم اليحـــــــصل الالجئ على اجلـنسية إال بعد  ففي دول العالم ا
مـرور خـمس سـنوات واكـثـر ويـكون مـتـقنـا لـلـغة الـبـلـد والشائـبـة على
سـلـوكه وخـرقـه لـقـوان ذلـك الـبـلـد  وقـد حتدث بـعـض االسـتـثـناءات
الشخاص نـتيجـة لعلومـهم الطبـية والهنـدسية والـفيزيائـية أو غير ذلك

ومايقدمه  هؤالء من خدمة لذلك البلد .
في العراق هناك قـانون للتجنس مـنذ ثمانون عامـا معمول به ويقضي
حـصول الـشخص عـلى اجلنـسيـة العـراقيـة بعـد قضـاء عشـر سنوات
متواصلة وليس من اصحاب السوابق اخمللة باجملتمع واالمن الوطني

للبالد .
لقد احسـنت التصرف مـديرية اجلنسـية عندمـا عللت رفضهـا للقانون
نح اجلـنـسـية بـعـد مرور ـان والـقاضـي  ه لـلـبر زمـع تقـد اجلـديـد ا
سـنــة واحــدة لالجـانـب أو من تـزوج مـن امـرأة عــراقــيـة . واعــتـراض
مـديريـة اجلنـسيـة وبعض الـكـتل السـياسـية واالشـخاص االخـرين هو

اعتراض محترم قانونيا ومستجاب شعبيا ومقبول وطنيا .
ـتـعددة واحلـاالت اجملـتمـعـية ـتـابع لظـروف الـبلـد واالخـتالطات ا ان ا
الــتي تـتــطـلـب الـعــمل اجلـاد عــلى تــمـاســكـهــا  يـشــعـر إن مــثل هـذا
ـراد طـرحــة أمـام مـجـلـس الـنـواب وراءه افـكـار ـشـروع الـقــانـوني ا ا
ـعمورة وسـياسـات خارج القـوان الـعراقـية . فـليس هـناك دولـة في ا
ــشـاريع الـكــثـيــــــــرة حتـتــرم مـصـالح شــعـبـهــا تـتــــــــــغـاضى عن ا
ـتـوقـفـة عن الـتــشـريع وتـهم قـضـايــا ومـصـــــــالح الـنـاس  وتـطـرح ا
مـشاريع االخـتالف ألهـداف هي بالـضـرورة بالـنـقيض من الـتـفاعالت

الوطنية .
ـدنـيـة في وزارة الداخـلـيـة تـؤكد عـلى اسـتـمرار إن مـديـريـة االحوال ا
ادة الـعمل بـشرط إقـامـة العـشر سـنوات مـتتـالـية وفق الـفقـرة ج من ا
ـعمـول به للـحصول عـلى اجلنـسيـة العـراقية  ستـة اوال من القـانون ا
وهـذا الـرأي مـخــالف تـمـامـا لــتـلك اجملـمـوعــة الـتي تـريـد الــقـفـز عـلى
ـشـرعة مـنذ اكـثـر من ثـمانـ عامـا  وتـشكـل صمـام امان الـقـوان ا

لتركيبة اجملتمع .
إن مجـلس النـواب مطالب بـتشـريع القـوان التي تـهم مصـالح الناس
ـارسات االشخاص وتعـزز انضبـاطية العـمل القانـوني في تركـيبة و
واالحزاب والـكيـانات الـسيـاسيـة لكي تـهاب الـدولة وتـفرض شـروطها
الـقـانونـيـة على اجلـمـيع  مـنهـا قـانون االحـزاب وقـانون إعـادة الـعمل
بخـدمـة الـعـلم والـقـوان االقـتـصـاديـة واخلـدمـية والـصـحـيـة احلـامـية
ـصـالح الـبالد وحـقـوق ـنـافـيـة  ـرضـيـة ا لالنـسـان من االخـتـراقـات ا

واطن . ا
ن هب ودب  وهي بحاجة إن احلالة العـراقية الراهـــــــــــنة مفتـوحة 
ماسـة لتـرص وحدته الـوطنـــــــية وامـنه القـومي وتفـــــــــاعل إرادته
اجملـتـمـعـيــة  ولـيس الى الـقــوانـ االشــــــــــكـالـيــة الـتي تــــــــــخـدم
صالح الـبالد .. التجـنـــــــيس خـارج القوان االخرين وتضـــــــــر 
الــنــافــذة خط احــمـر يــتــوجب االنــتــبــاه له وافــشــاله .. ولــعل من أهم
االشـخـاص الــذين يـواجــهـون مـثل هــذه االفـكــار هم خـبـراء الــقـانـون
واصحـاب الرأي الـسديـد العـاملـون في شؤون الـبالد كونـهم اجلهات
ـثل هـذه االفكـار وغـيرهـا الـتي تخـتـرق اجلسم ـعـنيـة في الـتصـدي  ا

العراقي .
ثمة اشكالية في التصور ب مصالح البالد  وب االهواء السياسية
ؤسسـة التشريـعية  كونـها هي اجلهة الالزمة  وخطرها يـكمن في ا

للضوابط الوطنية 
طـروحة تضـر بالعـمق االنساني وأي مجـاملة عـلى مثل تلك االفـكار ا

والـقــانـوني والـوطـني لـلــبالد  ولـعل اجلـمـيع يـدرك
ناقلة ب العديـد من الناس في محافظة كركوك ا
كم كانت والزالت مـؤثرة على الـنسيج اجملـتمعي
 ونـعـتـقـد مـواجـهـة تـلك الـطـروحات فـي مجـلس

شرع . النواب من اولويات ا

وقـال مـديـر قـطــاع الـدجـيل مـحـمـد
شـتركـة طالت وهيب ان (احلـملـة ا
مـحـال اجلـزارين و ضـبط نـصف
طـن من الـــلـــحــوم احلـــمـــراء غـــيــر
صـــاحلـــة لالســـتـــهالك الـــبـــشـــري
واتالفــهــا  في امــاكن اخملــصــصــة

واضـاف انه ( لـلــطـمـر الـصـحي)
تــوجـيه انــذارا نـهــائــيـا ألصــحـاب
مــحـال اجلـزارة بــضـرورة االلـتـزام
بـــالـــشـــروط الـــصـــحـــيـــة ومـــنـــهــا
اســتـحــصـال اإلجــازات الــصـحــيـة

وشــــهـــــادات الــــفــــحـص الــــطــــبي
لـلـعــامـلـ وطـرق الــذبح الـصـحي
وحـــفـظ الـــلــــحـــوم في الــــبـــرادات
الفـتا لـلـحـفـاظ علـيـهـا من التـلـوث)
الـى ان (هــــــذه االجـــــراءات الــــــتي
تــتــخـذهــا الـفــرق الــرقـابــيــة تـأتي
متماشية مع جهد اإلدارة الصحية
في احملـافظـة والـتي تعـمل جـاهدة
عـــلـى تـــقــــد أفــــضل اخلــــدمـــات
ــنع انـتــشـار االمـراض لـلــمـواطن 

عدية االنتقالية).  ا
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اســـتــــكـــمــــال اإلجـــراءات اإلداريـــة
واألمنـية)¨ مشـيرا إلى ان (بـرنامج
الـعـودة الـطـوعـيـة مـسـتـمـر إلى أن
يـعود آخـر نـازح وغلق آخـر مـخيم
في األنـــبـــار). وكـــانت الـــوزارة قــد
جهزت االسر النازحة في مخيمات
مـحــافــظـة الــسـلــيــمـانــيـة بــالــنـفط
االبــــيض إلســــتــــخـــدامـه ألغـــراض
ـسـاعـدتهم في الـتـدفـئة والـطـبخ و
ظل الــظــروف الــتي يــواجــهــونــهـا
خالل فــصل الــشــتــاء وإنــخــفــاض

درجات احلرارة. 
w½«bO  qLŽ

واشـــار تــوروز الى ان (فـــرق عــمل
ـيدانـيـة في السـلـيمـانـية الـوزارة ا
وزعت اكـــثـــر من 50 الف لـــتـــر من
وقـــــود الـــــنــــفـط االبـــــيض لـالســــر
الــنـازحـة في مـخـيـمـات تـازه دي و
قــــــوره تـــــوو  وعــــــربت ومــــــخـــــيم
سورداش  التـابعة الى احملـافظة)¨
مــوضـــحــا ان (عـــمــلـــيــة الـــتــوزيع
تضمنت 16 الف لتر للنازح في
مــخــيم تــازة و12 الف لــتــر خملــيم
قــوره تــوو في قــضـاء كـالر  فـضال
عن توزيع 18 الف لـتـرا من الـنفط
لـلعـوائل الـنـازحة في مـخـيم عربي
الـتــابع الى نــاحـيــة عــربت  في مـا
كــانت حــصــة االســر الــنــازحــة في
مخـيم سورداش الـتابع الـى قضاء

دوكان 3600 لترا من الوقود). 
WO½u½U   «dOOGð

من جــهــة اخـرى ¨أقــرت احلـكــومـة
األســتــرالـيــة تــغـيــيــرات قـانــونــيـة
ــهــاجـرين تــقـضـي بـخــفض عــدد ا
الذين تسـتقبـلهم. وبحـسب تقارير
فـإن (احلـكــومـة أقـرت الـتــغـيـيـرات
الـــــتي تـــــقـــــضـي بـــــخـــــفض عـــــدد

ـــهــاجـــرين الـــذين تـــســـتــقـــبـــلــهم ا
أســـتــرالــيــا من  190ألف إلى 160
ألـف في الــســـنــة)¨واشــارت الى ان
(اخلـطــة اجلـديـدة تــشـمل ســيـاسـة
هـاجريـن إلى اإلستـقرار في لـدفع ا
ـناطق الـريفـية بعـيداً عن سـيدني ا
ـــدة ال تــقـل عن خــمس ومــلـــبــورن 
سنوات وذلك في مـحاولة لـتخفيف
ـــــــدن الــــــــضــــــــغـط عن كــــــــبــــــــرى ا
األسـتـرالـية)¨ واضـافت ان (اخلـطة
تـتـضــمن أيـضـا مـحــفـزات لـلـطالب
األجـــانـب لـــلـــقـــدوم والـــدراســـة في
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جـامــعـات أســتـرالــيـة غـيــر عن تـلك
ــــــــوجــــــــودة فـي ســـــــــــــــيـــــــــدني ا

وملبورن). 
ـقـرّر أن تعـلن احلـكـومة وكـان من ا
خالل هـذا األسبـوع عن التـغيـيرات
غــيـر أنـهـا أجّــلت ذلك إثـر اإلعـتـداء
اإلرهابـي على مـسجـدين في مديـنة
كــرايـــست شــورش بـــنــيـــوزيــلـــنــدا
والســيــمــا بـــعــد اإلتــهـــامــات الــتي
وجـــهت لــــبـــعض الـــشـــخـــصـــيـــات
سـلـم احملـافـظة من قـبل الـقـادة ا
وحـــزب اخلــضـــر بـــأنــهم يـــزرعــون

. هـاجرين والالجـئ اخلوف بـ ا
وتـعـد قـوانـ الـهـجـرة األسـتـرالـية
األشــــــــــــد مــن نـــــــــــوعــــــــــــهــــــــــــا فـي
وتـرفض قطـعا قـبول طـالبي الـعالم
الـــلـــجــــوء الـــذين يـــذهـــبـــون عـــبـــر
الـتـهـريـب وتـقـوم بـاحــتـجـازهم في
جـزر نـائـيـة وسط ظـروف إنـسـانـية
حـــيث حتــذر غـــايــة بـــالـــصــعـــوبـــة
الـســلـطـات األســتـرالـيــة من سـلـوك
وت كثيرين و رحلة شاقة تنتهي 
الــــقـــبض عــــلى الــــنـــاجـــ مــــنـــهم

واحتجازهم.

ساجد النور

منوها إلى (عدم اجملتمع البصري)
وجود بـعض التعـاون من قبل عدد
مـن الــدوائـــر اخملــتـــصــة لـــتــزويــد
ـعلـومـات بشـأن مخـاطر الـطلـبـة با
اخملــدرات). واتــخـذت شــركــة نــفط
الــبــصــرة قــرارا يــقــضي بــتــوفــيـر
خـمـسة مـالي دوالر إلنـشـاء مـركز
تـعاطي اخملدرات. صحي خـاص 
وقـال مـعـاون مـديــر الـشـركـة خـالـد
حمـزة في تصـريح امس إن (القرار
جـاء بالـتنسـيق مع صـحة الـبصرة
وبطلب مـباشر من مجـلس القضاء
مـشـيـرا الى األعــلى في احملـافـظــة)
ان (ذلك يأتي كـمشـاركة تـهدف إلى
احلـد من انـتـشـار اخملـدرات وسـبل
طالبت معاجلتها). من جهة اخرى 
وزارة الـصـحـة والـبيـئـة في وثـيـقة
مــوجـــهــة الى مـــحـــافظ الــبـــصــرة
باإلسراع في تـرشيح مـديرا جديدا
لــدائـرة الــصــحــة من قــبل مــجـلس

احملـافظـة. وجاء في الـوثـيقـة التي
حتـــمـل تـــوقــــيع وزيـــر الــــصـــحـــة
والـبــيـئــة عالء الــدين الـعــلـوان أن
ـكـلف ـديــر الـعــام ا (قـرار إعــفـاء ا
بـــإدارة الــدائــرة وتــعـــيــ مــديــرا
جـديـدا بالـوكـالـة بدون اسـتـجواب
أو قـرار من مـجـلس احملافـظـة يـعد
مخالـفاً للـمادة السابـعة من قانون
احملـافــظـات رقم 21 لـســنـة 2008
ـديـر ــعـدل).واضــافت ان (عـمـل ا ا
الــعـــام احلــالي غــيـــر قــانــوني وال
ـالـيـة ـكن مـنـحه الــصالحـيـات ا
واإلداريـة وان هـذا الـعـمل سـيـؤثـر
سلبـاً على تقـد اخلدمات الـطبية
والــــصــــحــــيــــة واربـــــاك في عــــمل
الــــدائـــرة) ودعــــا الــــعـــلــــوان الى
(اإلســراع بــتــرشــيح مــديــرا عــامـا
جــديـدا لــلــدائـرة مـن قـبـل اجملـلس
وإنــهــاء حــالــة اإلربـاك اإلداري في

الدائرة).  واد الكيمياوية  ضبطها في البصرة }j³∫ شحنات من ا
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ـهـجـرين اعـلـنت وزارة الـهـجـرة وا
عن عودة 267 نازحاً من مـخيمات
ـــديـــنـــة عـــامـــريــــة الـــفـــلـــوجــــة وا
السـياحـية إلى مـناطق سـكنهم في
ـــــحـــــافـــــظــــة قـــــضـــــاء الـــــقـــــائـم 
األنـــبـــار.وقـــال مـــديـــر عـــام دائـــرة
شــؤون الـفــروع في الــوزارة سـتـار
نـــوروز في بـــيـــان امس إنه (تـــمت
إعـادة  192نـازحــاً من مــخــيــمـات
الــنـزوح في عـامـريـة الـفـلـوجـة إلى
مــنـــاطق ســـكــنـــاهم األصـــلـــيــة في
الــــقــــائم ومـــــنــــطــــقــــتـي احلــــصي
الــصــقالويـــة فــضال عن عــودة 75
نــازحـا من مــخــيـمــات الــنـزوح في
دينة السياحية إلى مناطقهم في ا
الــــقــــضــــاء نــــفــــسه)¨ وأضـــاف أن
(مالكــــات الـــوزارة في احملـــافـــظـــة
األنـــبـــار اســـتــــقـــبـــلت الـــعـــائـــدين
بــــالــــتــــنــــســــيق مع وزارة الــــنــــقل
واحملـافـظـة والـقـوات األمـنـيـة بـعـد


