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ـرقـد االمـام عـلي ـنـطـقـة اجملـاورة  ا
واألقـضـيـة والــنـواحي الـتـابـعـة الى

احملافظة).
ــواكب ولــســاعــات مــؤكــداً (تــركــز ا
مــتــأخــرة من الــلــيل بــاالضــافــة الى
تسخير اجلهد الهندسي من معدات
ثـقــيـلـة وشـفـالت وقالبـات وبـاصـات
نـقل وسـيــارات اسـعـاف وسـاحـبـات
مــيـــاه ثـــقـــيـــلــة وســـيـــارات إطـــفــاء
ـسـاعـدة وكـريــنـات إنـقـاذ لـتــقـد ا
أثـنـاء فـتــرة الـزيـارة هـذا وسـيـكـون
عـمل محـطـات تعـبـئة الـوقـود بنـظام

24 ساعة).
ــنـتــجـات وبــاشـرت شــركـة تــوزيع ا
الـنفـطيـة عـبر الـلجـان الـتابـعة لـفرع
ـنـتـجـات الـنـفـطـية كـربالء لـتـوزيع ا
واكب احلسينية بتجهيز الهيات وا
بــالـــغــاز الــســائل والـــنــفط االبــيض

وزيت الغاز . 
ــنـتـجـات مـديــر عـام شـركــة تـوزيع ا
هندس كاظم مسير ياس النفطية ا
ان (الــشــركـة اعــدت خــطــة مـســبــقـة
ـوسم زيـارة عـاشـوراء تـعـتـمد عـلى
ـديـنـة الى قـطـاعـات اسـاس تـوزيع ا
مختـلفة). مشـيرا الى (طبـيعة تـنفيذ
ـيــداني ــهــة من خالل احلــضــور ا ا

ـواكب لــتـوفــيـر ومــتـابــعـة شــؤون ا
شتقات النفطية). احتياجاتها من ا
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واكـــد مـــديـــر فـــرع كــربـالء لــتـــوزيع
ـنـتـجـات حـسـ مـجـيـد اخلـرسـان ا
خالل جـولة مـيـدانـيـة على الـهـيـئات
واكب احلسينية مباشرة مالكات وا
الـفــرع مـنـذ االول من مــحـرم احلـرام
واكب اجلـاري بـتجـهـيـز الـهـيـات وا
احلـسـيـنيـة بـالـغـاز الـسـائل والـنفط
االبـيض لـتــشـغـيل اخملـابـز واالفـران
ـــولــدات وزيـت الــغـــاز لـــتــشـــغـــيل ا
الـكهـربـائـيـة كمـا نـوه اخلـرسان الى
شتقات الـنفطية ان (جتهيز جمـيع ا
بالـسعـر الرسمـي البالغ 150 دينارا
للتر الواحد بالنسبة  للنفط االبيض
و400 دينـار سـعر الـلـتر الـواحد من

زيت الغاز).
وفـيمـا يـتـعلـق بخـطـة جتـهيـز الـغاز
ـواكب الـسـائل قـال ان (الـهـيـئات وا
احلــســيــنــيــة واالســتـهـالك الـيــومي
للسكـان يتطلب تـوفير كمـيات كبيرة
من الــغــاز الــســائل العــداد الــطــعـام
ــشـروبــات الـســاخـنــة خالل هـذه وا
ـنـسـبـة وقـد وضـعت خـطـة خـاصة ا
لضـمان سرعـة التـجهيـز شارك فـيها

الــــفـــــرات األوسط - فــــرع الــــنــــجف
لــيــومــهــا الــســادس عــلى الــتــوالي
وحــسـب تــوجــيــهــات مــعــالي نــائب
رئيس الـوزراء لـشؤون الـطاقـة وزير
الـنــفط ثـامـر الـغـضــبـان ومـديـر عـام
ـنــتـجـات الــنـفــطـيـة شــركـة تــوزيع ا
كاظم مسير ياس وبأشراف مباشر
مـن قـــبل مـــديـــر فـــرع الـــنـــجف زيـــد
اخملــــزومي بـــتـــوزيـع مـــادة الـــغـــاز
واكب السائل للطبخ على اصحاب ا

احلسينية  .
ــنـتــجـات وقــال مـديــر فـرع تــوزيع ا
الـنفـطـيـة في الـنـجف زيـد اخملزومي
انه (حــسب تـوجـيــة مـعــالي الـوزيـر
ـنـتـجات ومـديـر عام شـركـة تـوزيع ا
النفطية ومدير هيأة الفرات األوسط
 واصـلت كـوادر فــرعـنـا ومن الـيـوم
األول وحــتـى الــعــاشـــر من مــحــرم 
بـتـوزيع مـادة الـغـاز الـسـائل لـلطـبخ

واكب احلسينية). ألصحاب ا
واوضـح اخملــــزومي : ان الــــلــــجــــان
اخلـــاصــة مـن وزارتــنـــا وشــركـــتــنــا
وفرعنا استنفرت كل اجلهود لتوفير
ـنــتــجـات الــنـفــطـيــة عـلى وتــوزيع ا
ــواكب والــهـــيــئــات احلــســـيــنــيــة ا
الـواقعـة في مـركـز مـحافـظـة الـنجف
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اكثـر من 300 وكـيل جـوال مـقـسـمـة
عـلـى تـسـعـة مــعـامل لـتـعــبـئـة الـغـاز
الـــســــائـل وهــــنــــاك جلــــان اشـــراف
ومتابعة وتوزيع من قبل فرع كربالء
لـتــقـد افـضـل اخلـدمـات لــلـزائـرين
ــنــاســبــة وبــالــنــســبــة خـالل هــذه ا
ومة تـوفير الغاز السائل لضمان د
في مـعــامل الـتـعـبــئـة قـال اخلـرسـان
عــنـد وضـع اخلـطــة اخلــاصـة بــهـذه
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ـكن للمرء أن يـخلص في عمله ويـنجز ما مـطلوب منه بـصورة مثلى ما ال 
ـؤمن بـرسالـته بوصـفه تربـويا ـعلم غـير ا لم حتـكم سلـوكه عقـيدة مـعـينـة فا
ـارس مـهــمـة انـسـانــيـة وأخالقــيـة تـنــشـد االرتـقــاء بـالـنــشيء اجلـديـد الى
ـستوى الـذي يحتـاجه الوطن  يظل مـوظفا يـنتظـر رأس الشهـر ولن يؤنبه ا
ضـميره لرؤية طلبـته وقد تخلفوا عـلميا وتراجعـوا أخالقيا  وكذلك اجليوش
الـتي ال تؤمن  بعـقيـدتها الـعسـكرية في الـدفاع عن أوطـانها وشـعوبـها تظل
جـيوشا مـهزوزة غـير واثـقة من نـفسهـا وال تمـتلك من الـشجـاعة مـا يكفي
وتُـهزم بـسـهولـة أمـام قوة قـد تـكـون قلـيـلة الـعـدد وشـحيـحـة الذخـيـرة  لذلك
تـعمل الـدول على تـنمـية عـقيـدة جيـوشهـا من خالل برامج نـفسـية وثـقافـية 
وتـستعـ باحلـرب النفـسيـة وغيرهـا من أسالـيب التـعامل النـفسي لـلنيل من
عـنوية نبع الـذي تنهل مـنه الروح ا عـادية فالـعقيـدة هي ا عـقائد اجلـيوش ا
قـوتـهـا التـي تـغذي بـدورهـا ارادة الـصـمـود . واألنـظـمـة الـفـاشـلـة في تـنـمـية
الـعـقـيـدة الـوطـنـيـة لـدى مــواطـنـيـهـا تـلك الـتي تـلــجـأ الى أسـالـيب الـتـخـويف
وت عنـدما تخوض مـعاركها والـترهيب والعـقاب الشـديد الذي يصل حـتى ا
مع األعـداء ولـكن الـصـمـود الــذي يـبـدو عـلى جـيـوشـهـا شــبـيه بـنـبـتـة عـبـاد
الـشمس شكلها يـوحي بالفخامـة والقوة لكن عودهـا ينكسر مع أبسط ريح
و أقل مـطر وأضعف تماس . لذلك فان بناء األوطـان مرهون بالعقائد وليس

بعناصر القوة االخرى على أهميتها . 
عنيـة بالتنـشئة  فالوالء ومن هنـا تظهر أهـمية العـلوم االجتماعـية بوصفـها ا
ـعـنويـة ال تـسـتـورد ولـيس لـهـا مـنـاشيء رصـيـنـة واخرى الـوطـني والـروح ا
ركـيكـة بل هي حصـيلـة برامج وطـنيـة يؤمن بـها الـقائـمون عـليـها قـبل الذين
ـهارة تـكـمن في قدرة صـاحب الـبرنـامج على سـتطـبق عـليـهم . وبذلـك فان ا
توظـيف هذه العلوم لتنمية الـعقيدة الوطنية بوصفـها منظومة مركبة من القيم

واطن .  التي تضبط سلوك ا
اذكـر لقاء جمعني مع وزيـر التعليم الـعالي والبحث العلـمي االستاذ الدكتور
ـؤسسـات االعالميـة قبل أكـثر من ذيـاب العـجيـلي في ندوة نـظمـتهـا احدى ا
ـا ورد في كالمه وهـو اخملتص بـالـعلـوم الـطـبيـعـية ( اآلن عـشر سـنـوات و
أدركت أهـمـيــة الـعــلـوم االجـتــمـاعــيـة ) . وكـنت حتــدثت لـلــسـيــد الـوزيـر عن
ـنـظـورة لـوزارتـه فـمن خالل سـيـاسـة اسـتـحـداث الـكـلـيـات الـوظـائف غـيـر ا
ـكن تـمتـ النـسـيج االجتـمـاعي وكان اجملـتـمع يومـهـا قد شـهد واألقـسام 
تصـدعات ملحوظة نتيجة شيوع النزعة الطائفية واستفحال االقتتال األهلي
ومـا كان لـلنـزعـة الطـائـفيـة أن تنـمـو واالقتـتـال األهلي أن يـحـدث مع مجـتمع
مـؤمن بـعــراق جـديـد قـائم عــلى قـيم الـتــسـامح واحملـبـة والــسـلم األهـلي بـ
مـكونـاته االجتـماعـية والـتبـادل السـلمي لـلسـلطـة ب قـواه السـياسـية . وألن
سؤولة عن انا حقيقيا بأهمية العلوم االجتماعية لم يتوافر لدى اجلهات ا ا
قـيـادة الـدولــة فـانــــصب االهــتـمـام والـدعـم عـلى مـجـاالت بــعـيـنــهـا كـالـطب
وغـيـرهــــــــــــا واهـمـلـت أمـراض اجـتـمــــــــــاعـيـة أكــــــــــــثـر خـــــــطـورة
بـــداللــة انـه في احــــــــــــــدى احملـــافــظـــات راح في عـــامي 2006 و2007
شخص ضحية مرض الســـرطان لكن احملافظة نفسها خسرت ما (500)
يـقـرب من (11) الف مـواطن بـسـبب مـرض الـطـائفـيـة الـلـعـ فـأيـهـما أولى

باالهتمام والدعم ? . 
كن ـعـنـويـة ال  ان أمـراضـا مثـل الطـائـفـيـة وتـراجع الوالء وضـعف الـروح ا
ـكن لـلـمـجـتـمـعات أن عالجـهـا من دون بـرامج تـمـتـد لـسـنـوات طـويـلـة فال 
تـشـفى مـن هـذه األمـراض بـ لــيـلـة واخــرى انـهـا امـراض مــكـروهـة قـد ال

ستقبل.  نتحسس مخاطرها في احلاضر تماما  مع انها قد تغتال ا
وقـبل احلديث عن البـرامج التي من شأنهـا تنمـية العـقيدة الوطـنية عـلينا أن
تـصدون لـلعـمليـة السـياسـية في بالدنـا بعراق نـسأل : الى أي مـدى يؤمن ا
ضـمون الدستـور الذي ينطوي مـعافى وهل تتوافـر لديهم القـناعة الكـافية 
ـؤسسـات وليس رغـبات مـلوك ـقراطـي تسّـيره ا عـلى أفكـار مهـمة لـعراق د
ا فيه من ثغرات  وهل فكـر اخمللصون منهم باآلليات التي الـشمع بالرغم 
قـراطـية ولـيست الـفـوضى السـياسـية ـكن اعتـمادهـا إلشاعـة الـثقـافة الـد
ـكن لـذلك أن الـتي نـحن فـيـهـا . نـريـد عـراقـا قـويا وال 
يـتــحـقق من غـيــر وحـدة وطـنــيـة راسـخــة لـكن كل ذلك
يــذهب ادراج الـــريــاح مــا لـم تــتــوافـــر قــيـــادة واعــيــة
ـسـؤولـياتـهـا الـتـاريـخـيـة ومؤمـنـة بـعـقـيـدة ان الـعراق

عظيم بأهله وأرضه .  

qO¼Qð ∫  محافظ بغداد فالح اجلزائري  يشرف على عملية تأهيل شوارع احملمودية ويفتتح مجمعات ماء في اليوسفية
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بــاشـرت مـحـافـظـة بـغـداد بـتـطـويـر
مداخل العاصمة بعد موافقة وزارة
ــشــروع الــتــخـــطــيط عـــلى ادراج ا
فـيـما ضـمن خـطط الـعـام اجلاري  ,
يشهـد قضاء الـتاجي حمـلة واسعة
الكــســاء الــطــرق الــطــرفــيــة خــدمـة

للصالح العام. 
وقـــال بــيــان لــلــمــحـــافــظــة تــلــقــته
(الـــــزمــــان) امـس ان (احملــــافـــــظــــة
بـاشرت بـتـطويـر مـداخل العـاصـمة
ضمن حمـلة خدمـة بغداد شـرف لنا
وبعـد موافقـة التخـطيط على ادارج
ــشــروع ضــمن خــطط احملــافــظــة ا
لـلـعـام اجلـاري) ,مـبـيـنـا ان (قـضـاء
التـاجي يشهـد حمـلة واسعـة ايضا
الكـساء الـطـرق الرئـيسـة والـفرعـية
وبأشراف مـباشر من احملافظ فالح

اجلزائري).
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وافـتتح اجلـزائري ثالثـة مـجمـعات
للماء في ناحيـة اليوسفية.واوضح
اجلـزائـري خالل افـتتـاح مـجـمـعات
احلــركـــاوي اجلــنــوبـي وهــور ابــو
ـفـرجي وبـحـضـور فـاضل وعـودة ا
اعــضـــــــــــــاء مــجـــلس احملـــافــظــة
ــهــنــدس ان ومــديـــر مــاء بــغـــداد ا
(الطاقة اإلنتاجيـة للمجمعات تصل
الى 600  مــتــر مــكــعب بــالــســاعـة

االطالع عـلى الــتـطـور احلـاصل في
مخـتـلف اجملـاالت الى جانب اطالع
ــكـاتب وفــد احملــافـظــة عـلى عــمل ا
االسـتشـارية والـكـفاءات واخلـبرات

العلمية وعمل الشركات).
ـساعدة مبـديا (اسـتعـداد حكـومته 
الــعــراق والــعــاصــمــة في تــطــويــر
الـبـنى الــتـحــتـيـة ومــجـاالت اخـرى
وتـــشــجـــيع الـــســفـــارة والــوزارات
لـلـتـعـاون الـكـبـيـر لتـحـقـيـق الـغـاية
نـشـودة).  من جهـة اخرى اعـلنت ا
امانة بـغداد تهـيئة 52 خط طوار
تــسـتـخــدم عـنـد احلــاجـة وحتـديـدا
عــنـد تــســاقط االمــطــار وبـكــمــيـات

كبيرة. 
Δ—«uÞ jš

وذكــرت األمــانــة في بــيـان امس أن
(مالكــاتـهـا قـامت بــتـهـيـئـة 52 خط
طوار بأقطار مخـتلفة توزعت ب
جانـبي الكرخ والـرصافـة من بغداد
تـقوم بـتـصريف مـيـاه االمطـار عـند
تسـاقطـها بـكمـيات اكـبر مـن القدرة
االسـتــيـعــابـيـة لــشـبــكـة ومــحـطـات

اجملاري). 
وأضاف أن (اخلطوط سـتقوم بدعم
وإســــنــــاد احملــــطــــات واخلــــطـــوط
وبـــالــــتـــالي مــــضـــاعـــفــــة الـــقـــدرة
ياه االمطار واختصار التصريفية 

الوقت الالزم للتصريف). 

اول امس  اجلـمـعـة  كـنت واخـوتي في زيـارة الى شـيخ جـلـيل  من وجـهاء
ناسبة .. انطلقنا من بغداد قـضاء النعمانية  عاد من احلج  مهنئ بهذه ا
عن طـريق بـابل  فمـررنـا بـعدة نـواح واقـضـية  وسـط دهشـة عـارمـة نتـيـجة
اخلـراب الذي طـال الشـوارع الرئـيسـة فـيهـا  وفوضى ارصـفتـها  واهـمال
واضح ألبـنيـتهـا احلكـوميـة  السيـما واجـهاتـها .. واألتربـة  والنـفايـات التي
ـؤسـسـات الصـحـيـة .. كل شيء فـيهـا  يـذكـرك بـاألفالم التي حتـيط مـقار ا
ـيـة االولى. وهنـا  احـدثكم  دن الـتي اعـقبـت احلرب الـعا شـاهدنـاهـا عن ا
ــدن الــتي شـاهــدتـهــا في طـريــقي الى الــنـعــمـانــيـة .. وهي ـوذج من ا عن 
(الـشـوملـي).. مديـنـة عـراقـيـة تـقع في مـحافـظـة بـابل إلى الـشـرق من مـديـنة
احلـلة مـركـز احملافـظة وتـبعـد عـنهـا حوالي 60 كـيـلومـتـرا  تغـفوا عـلى نـهر
(الـشـومـلي) .. كــانت نـاحـيـة  فـتـحـولت في 31 تـمـوز من سـنـة 2018 الى
قـضــاء .. وال اظن ان احـدا من الــقـراء لم يــسـمع بـهــا  ويـردد اســمـهـا مع
نـصرم في نـفسه .. حـيث شاع ذلك االسم اواسط االربـعيـنيـات من القـرن ا
نـطقة  ـطربات  عـندما هـامت حبا بـأحد شيـوخ تلك ا اغـنية ادتـها احدى ا
عروف عـبود الكرخي ابيـاتا  ومنهـا بدأ الناس يرددون فـنظم لها الشـاعر ا
(عـالـشــومـلي الـشــومـلي نـارك والجـنــة هـلي) .. واعـود بــذاكـرتي الى هـذه
نصرم  ـدينة التي زرتـها مرات ومرات في سـتينيـات وسبعيـنيات القـرن ا ا
متـمتعـا بجمال بـساتينـها  السيمـا اثناء وقوفي عـلى ضفاف نهـرها الهاد
(نـهـر الـشـومـلـي) .. واقـول لـذاتي : حـ تـنـغــمس بـ األشـجـار والـسـهـول
واحلـقول وإذا مـا فـقـدت األلوان كـلـهـا وعمَّ األخضـر نـابـضاً فـي البـسـات

بـصور األشياء والكـائنات هنـاك  اعلم أنك في مدينـة اجلمال (الشومل ) ..
غـيـر ان (الــشـومــلي) الـيــوم  غـيــر (الـشـومــلي) االمس  فــبـعـد ان تــنـاسل
اخلـراب  فـيـهــا  وتالشى الـبـريق  اصــبـحت مـديـنـة  مــريـضـة  .. غـادرهـا
ـدن  كمـا هو مـعروف  عـاكـسة ألرواح  ألهـلهـا   وكاشـفة الـعنـفوان   فـا
ـديـنة  وشـوارعهـا واسواقـها   ـعانـاتهم  وبـألم اقـول حيـنمـا تأمـلت هذه ا
اضـطرب وجـداني  ورجّـني دوار وجرفـنـتي احليـرة   فـاالهمـال هي الـكلـمة
االكـثـر قـدرة عـلى وصف احلـالـة .. مـا شـاهدتـه في ( الـشومـلي ) مـن بؤس
احلـاضر  وجدته متطابقـا في مناطق اخرى .. ففي العودة
 الى بـغـداد  مـررنـا  بـأقـضـيـة الـصـويـرة  والـعـزيـزيـة
وغـيـرهـمـا  فـلـم يـكن احلـال افـضل من ( الـشـومـلي)
فـعتبي على محافظـتي بابل وواسط   يبقى شاخصا

.. وبانتظار الفرج !

الشـعبـية التـابعـة لوزارة الـصحة
والــبـــيــئــة الـــنــازحــ فـي إقــلــيم
كــــردســــتـــان بــــأدويــــة األمـــراض

زمنة.  ا
وقال مديـر عام الدائـرة حازم عبد
الـرزاق اجلـمـيـلي في بـيـان تـلـقته
(الزمان) امس أن (الدائرة أرسلت
ومن خـالل قـــــسم الـــــصـــــيـــــدلـــــة
واخملـازن دفـعـة جـديـدة من أدويـة
ـزمــنـة لــلـنــازحـ في األمــراض ا
كردسـتان ضـمن محـافظـات اربيل
والــســلــيـــمــانــيــة و دهــوك  وهي

اضي). حصة شهر أب ا
ولـفت الى ان ( جتـهـيـز الـنـازح
بـاألدويـة يـتم شـهـريـا وفق جـدول
زمــني وحـــسب عــدد الـــبــطــاقــات
عرفة الدوائية التي تقدم للدائرة 
ــصــابــ بــهــذه االمــراض عــدد ا

ليتسنى صرف األدوية لهم ).
 مـــــؤكــــدا ان (الــــدائـــــرة جتــــهــــز
الـــعــيـــادات في إالقـــلـــيم بـــأدويــة
ـزمـنـة لـتـوزيـعـهـا ب األمـراض ا
ـــصـــابـــ بـــتـــلك األمـــراض من ا
مــواطــنــيــهــا أثــنــاء مــراجـعــتــهم

شهريا). 
واعـلــنت دائـرة صــحـة مــحـافــظـة
ــثـــنى عن وصـــول كــمـــيــات من ا
االدويــة الــشـحــيــحـة الى مــخـازن

قسم الصيدلة في احملافظة. 
واكــد مــديـر عــام الــدائـرة حــسـ
عـــــلـي مـــــوسى فـي بـــــيـــــان امس
(وصول عالج االنسـول بانواعه
اخملــتــلـفــة وكــذلك عــدد من ادويـة
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ــدني أعــلـــنت ســـلــطـــة الــطـــيـــران ا
الــــعــــراقي عن ســــيـــاســــة  االجـــواء
فتوحة في مـطاري بغداد والنجف ا
ناسبـة زيارة عاشوراء واربـعينية

األمام احلس عليه السالم . 
وبــيــنـت ســلـــطــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الــــــزمــــــان) امس (أن ذلـك اإلجـــــراء
يتـضـمن حـرية 3. 4فقط من حـريات
الــطـيــران لــكـافــة شـركــات الـطــيـران
الــعــامــلــة في الــعــراق لــلـمــدة من 3
ولـغـايــة ولـغـايـة 17 ايـلـول اجلـاري
ناسبة زيارة عاشوراء وكذلك للمدة
من 4 تـــــشــــرين االول ولــــغــــايــــة  5
ناسبة الزيارة قبل  تشرين الثاني ا

االربعينية . 
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ــدني وتـــســهم ســـلــطــة الــطـــيــران ا
الـــعــراقي في تـــقــد الــتـــســهــيالت
واإلمكانات خملتلف شركات الطيران
الراغبة بزيادة عدد رحالتها اجلوية
لــلـعــراق خالل شـهــر مـحــرم احلـرام

ألداء مراسم الزيارة . 
وفي الـنـجف تـواصل مالكـات شـركة
ــنـتـجـات الـنـفــطـيـة -هـيـئـة تـوزيع ا
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واكب احلسينية l¹“uð∫ شاحنات وزارة النفط توزع الغاز السائل ب ا

التخدير واالدوية الـشحيحة التي
تـســتـخـدم في صـاالت الـعـمـلـيـات
ــسـتـلـزمـات الــطـبـيـة اخلـاصـة وا
ــــــواكب بـــــتــــــأمــــــ عالجــــــات ا
احلسـيـنيـة في العـاشر من مـحرم
اضـــافــة الى كــمــيــات من االدويــة
الــسـرطـانــيـة وعــدد من الـكـراسي
ـركـز تـأهيل ـتـحـركة اخلـاصـة  ا
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من جـــانــــبه اوضح مــــديـــر قـــسم
الـــصـــيـــدلـــة في الـــدائـــرة شـــامل
عــبـداخلـضـر ان (جتــهـيـز االدويـة
ستلزمات  عن طريق مخازن وا
الـشـركة الـعـامـة لالدوية كـيـمـاديا
في الــــوزارة وارســـلت لــــلـــدائـــرة
خــدمــة لــلــمــرضى في احملــافــظــة
ولــتـجــنـيــبــهم عـنــاء الــسـفــر بـ

احملافظات لغرض العالج ). 
فـي غـضــون ذلك افــتــتــحت دائـرة
صـــحـــة بـــغـــداد الـــكـــرخ وحــدات
مــــتــــعــــددة فـي مــــركــــز الـــداودي

لصناعة وتقو األسنان. 
وقـــال بــيــان امس ان (مــديــر عــام
الـدائرة جـاسب لـطـيف احلـجامي
ـركز افـتتح وحـدات مـتعـددة في ا
الـتــخـصــصي لـصــنـاعــة وتـقـو
االسنـان ومنـها التـقو وصـناعة
االســــنـــــان ووحــــدتي الـــــفــــحص
واالشــعـة بـهــدف اسـتـقــبـال اكـبـر
ـراجـع وتـقلـيل الزخم عدد من ا
ـــركــز بـــاحــدث بـــعــد  جتـــهـــيــز ا
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خلدمة اكثر من 12 قرية في أطراف
الــيـوسـفـيـة وتــقـدم اخلـدمـات لـعـدد
ســـــكانـها الذي يـصل الى نحو 60
ــرحــلــة  الــفــا) ,مــشــيــرا الـى ان (ا
ــقــبــلــة سـتــشــهــد افــتــتـاح ثـالثـة ا
مشـاريع أخرى فـي النـاحيـة نفـسها
وذلـك لـتـوفـيــر اخلـدمـات لــلـمـنـاطق
الــتي تــضــررت من داعش). وبــحث
اجلــزائــري مـع الــســفـــيــر الــروسي
مـــاكــســـيم مــاكــســـيــمــوف تـــعــزيــز
العالقات الـثنائـية ودعوة الـشركات
الـــروســيــة لالســـتــثــمــار وتـــنــفــيــذ
ـــــشــــــاريـع في بــــــغــــــداد . وقـــــال ا
اجلـزائـري ان (بـغـداد لـديـهـا مـساع
جــــادة لـــلـــتـــعــــاون مع الـــشـــركـــات
االجنبية الـرصينة لالسهـام بعملية
ــــشــــاريع االعــــمـــــار وتــــنــــفــــيـــــذ ا
الـــســـتـــراتـــيـــجـــيــــة في مـــخـــتـــلف
الـقــطـاعـات) ,داعــيـا الى (مــشـاركـة
تـطورة ومن لـديـهم الرغـبة الـدول ا
ــجـاالت في الــعــمل بــالــعــاصــمــة 
ـــشــاريع االســـتـــثــمـــار وتــنـــفـــيــذ ا
خـتلف اشـكالـها) ,مؤكـدا (اهمـية
اســـتــمـــرار الــتـــعـــاون مــابـــ تــلك
البـلدان وتـعزيـز العـالقات الـثنـائية
وان تـكون هـنـاك خطـوات مـلمـوسة
في مـخــتـلف االصـعـدة). من جـانـبه
وجـه مـــاكــــســــيــــمـــوف دعــــوة  الى
احملــافظ  (لــزيــارة روسـيــا من اجل
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وقـال بـيـان امس ان (احلـلـبـوسي
عـقــد اجـتــمـاعـا مــوسـعــا في ابـو
غـريب بحـضـور وزيـري الداخـلـية
يـاســ الـيـاسـري والـصـحـة عالء
الـعـلـوان ورئـيس صـنـدوق اعـمار
ـــتــضـــررة مــصـــطــفى ـــنــاطق ا ا
دراء الهيـتي وعدد من الـنواب وا
الــعـامـ في الـوزارتــ لـلـوقـوف
عــلى أهم االحـتـيــاجـات اخلـدمـيـة
في جميع القطـاعات ذات التماس

.( واطن باشر مع ا ا
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عقـد رئيس مجـلس النواب مـحمد
احلـلبـوسي اجـتمـاعـا موسـعا في
قطاع ابو غريب للوقوف على أهم
االحـتـياجـات اخلـدمـيـة في جـميع
ـبـاشر الـقـطـاعات ذات الـتـمـاس ا
ــواطــنـ  ,فـــيـــمــا  جـــهــزت مع ا
دائرة الـعيـادات الطـبيـة الشـعبـية
الـتـابعـة لـوزارة الصـحـة والبـيـئة
الــنــازحــ في إقــلــيم كــردســتــان

زمنة.  بأدوية األمراض ا

ـوحـدة وزيـادة مـخـافـر الـشـرطة ا
ـنسـبـ فـيـها) ,الفـتا الى وعـدد ا
(الـتـوجيـه بإعـادة تـأهـيل وتـرميم
ـــــســــاعــــدة ــــدارس  عـــــدد من ا

صندوق اإلعمار).
واستمع احلـلبوسي خالل زيارته
ــعـــوقــات الــتي ــشـــاكل وا الى (ا
الكـــات الــصـــحــيــة  في تــواجه ا
تــــقــــد اخلــــدمــــات الــــطــــبــــيــــة
). كــــمــــا الـــتــــقى لــــلـــمــــواطــــنـــ
ـشـاة احلـلـبــوسي بـقــائـد فـرقــة ا
الــســـادســة واطـــلع عــلـى تــطــور
الــــوضـع األمــــني فـي الــــقــــضــــاء
ونــواحــيه وقــصــبــاته بــحــضــور

شيوخ ووجهاء القضاء . 
واكد احللـبوسي (سعي الوزارات
ـــؤســـســـات احلـــكــومـــيـــة إلى وا
تــطـويـر وتــسـريع إجــراءاتـهـا في
جمـيع القـطاعـات وحتقـيق جميع
احـتـيـاجـات الـقـضاء) ,داعـيًا إلى
(وحدة الصف الوطني واحملافظة

على األمن واالستقرار). 
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ونــفت وزارة الـصـحـة اســتـقـطـاع
مبالغ مالية مـقابل خدمات التبرع

ونقل الدم. 
وكـــــادت الـــــوزارة فـي بـــــيــــان ان
(خــدمـات الـتــبـرع ونــقل الـدم تـتم
بشـكل مجاني تـمامـا للمـؤسسات
احلـــكــومـــيـــة في مـــصـــارف الــدم
الـرئــيــسـة والــفــرعـيــة في بــغـداد

واحملافظات).
وجـهـزت دائرة الـعـيـادات الطـبـية

واضاف انه (تقرر خالل االجتماع
ــســـتــشـــفى الـــعــام في تـــأهــيـل ا
ـــعــدات الـــقــضـــاء وســد نـــقص ا
واألجــــهـــزة الـــطــــبـــيـــة واألدويـــة
ووضع األسـس الالزمــــــة ضــــــمن
ـــقـــبل لـــبـــنــاء مـــوازنـــة الـــعـــام ا
مستشفى جديد بطاقة استيعابية
تــتـنـاسب مع الـكـثـافـة الـسـكـانـيـة
للـقضـاء واستـحداث مـراكز طـبية
في النـواحي. فضال عن بـناء مـقر
دنية جديد للـجوازات والبطـاقة ا

ــنــاســبــة تـمـت مـفــاحتــة الــشــركـة ا
ـفـاحتة شـركـة تـعـبئـة الـغـاز لـزيادة
الوارد اليومي ليكون  400طن طيلة
فـتـرة الـزيـارة واسـنـاد فـرعـنا ب 10
ســيـارات نــاقـلــة لـلــغـاز الــسـائل من
مصدر التـجهيـز الى معامل التـعبئة
مع اعطاء االولوية لفرعنا بالتحميل
من مــصــادر الـتــجــهـيــز طــيـلــة ايـام

الزيارة).


