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اعــادة اجلــمــيع لــديــارهم من اجل
عودة االستـقرار األمني والـتماسك
اجملــتــمــعي).  مـن جــهــتــهــا اكـدت
ـؤسـسـة بـرج ـديـرة الـتـنـفـيـذيـة  ا
بــابـل لــلــتــطـــويــر االعالمي ذكــرى
ســرسم ان (جـهــودا مــشــتــركـة من
صحـفيـ وباحـث بـالتـنسيق مع
ــان الـــنــائـب االول لــرئـــيس الــبـــر
واجلـــان الـــنـــيـــابـــيـــة اخملـــتـــصــة
واحلــكــومـات احملــلــيــة واجلــهـات
االمــنـــيــة و بــالــتــعــاون مع مــركــز
انـية ومنـظمة بحـوث احلكومـة اال
كي  ,اي ,اس  الــدولــيــة   اعـداد
دراسـة انـتهت بـبـحث شـمل خمس
مـنــاطق وهي احلــويـجــة وتـلــعـفـر

قدادية).  وبلد والقائم وا
بدوره رأى رئـيس مركـز الدراسات
والـــبــــحـــوث بـــجـــامـــعـــة الـــدفـــاع
الـعــسـكـريـة الــعـلـيــا الـلـواء الـركن
وســـام عــــبــــد الـــرزاق ان (هــــنـــاك
خـطـوات تـسـيـر بـهـا اجلـامـعـة مع
اجلـهات الـتـشـريـعـية والـتـنـفـيـذية
عوقات واالمنيـة من اجل حتديـد ا
الـــتـي تـــقـف امـــام عــــدم الــــعـــودة
لـلــمـنـاطق الــتي شـهـدت عــمـلـيـات
عــســكــريــة ونـزوح). الفــتــا الى ان
ـعــلـومـاتي مع قـيـادات (الـتـبـادل ا
الـعــمــلــيـات مــســتــمـرة لــتــحــقـيق
خـطوات سـتراتـيـجيـة والسيـما ان
اخلــطـوة الــتي قــام بـهــا اجملــتـمع
ــدني واالعالم مــهــمـة لــتــحــقـيق ا
تــعـاونــا يـســاعــد عـلى عــودة اخـر
نــــازح لـــديـــاره).  وكـــشف عـــضـــو
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق االنـسان ا

انـس اكــــــرم  عـن (صــــــعـــــــوبــــــات
وجتــاذبــات وصــراعــات وأســبـاب
مـخــتـلــفـة تــقف امـام عــودة الـعـدد
ـتـبـقي من الـنارخـ بـعـد ان عاد ا
الـعـدد األكــبـر لـلـمـدن الــتي تـشـهـد
حــالــيــا نــشــاط بـاحلــيــاة الــعــامـة
واسـتـقـرار ألوضـاعـهـا). مـبـيـنا ان
ــفـوضــيـة يــعـمل (فـريق اعــضـاء ا
شتركة بجهود مكثفـة مع اللجان ا
ــانــيـة  وعــلى احلــكــومــيــة والــبــر

األوضــــــاع الـــــعــــــامـــــة واخلــــــطط
ــســتــقــبــلــيــة لـلــنــهــوض بــواقع ا
احملــافـظــة في مـخــتـلف اجملـاالت).
ونــــاقش مــــجـــلس الــــنـــواب خالل
جــــلــــســــة مــــشــــتــــركــــة احلــــلـــول
والـــتــوصـــيــات واحملـــددات الــتي
تـسهم بـأنهـاء مـلف النـازح غـير
ـنــاطـقـهم الـقـادريـن عـلى الــعـودة 
بــعـــد مــرور عــامــ عــلى انــتــهــاء
مـعــارك الـتــحـريــر والـقـضــاء عـلى
ـتطـرفـة .  ونقل بـيان اجلـماعـات ا
تــلـقــته (الـزمـان) امـس عن الـنـائب
االول لرئيس مجلس النواب حسن
الـكـعبي الـقـول ان (ملف الـنـازح
غير الـعائدين يعـد قضية انـسانية
تــنـطــلق من قــلــوبـنــا جتــاه األسـر
والـنــسـاء واالطــفــال وكـبــار الـسن
ـوجـودين باخملـيـمات الـتي تـؤثر ا
في نـفــوسـهم  والســيـمــا ان هـنـاك
ــقـبل تــوقـعــات بـبــرودة الـشــتـاء ا
مـــصـــحـــوبـــة بـــكـــثـــرة االمـــطــار).
ـــا يـــطــرح من واضـــاف (نــعـــمل 
نقـاشات واراء لـنحـقق التـوصيات
الـنــهـائـيـة لــتـتـبـنى هــيـئـة رئـاسـة
ـسـتـطـاع عودة مـجـلس الـنـواب با
ـــتــبـــقــيـــة من الـــعــوائل اإلعــداد ا
ــتـابــعـة مع اجلــهـات الــنـازحــة بـا
احلــكــومــيــة اخملـتــصــة). واوضح
الكعبي ان (العـراق تعرض لهجمة
شرسة إقليمية دافع شباب القوات
ـــســلـــحــة عن االرض والـــكــرامــة ا
وقدموا تـضحيـات بالدمـاء ننحني
ونــقــدس بـــطــوالتــهــا) ,مـــتــعــهــدا
(بـاكــمـال الــتـضــحـيــات عن طـريق
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ـســتـوى مع وزارة تـنــسـيق عــال ا
الــــهــــجـــرة والــــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتـمـاعـيـة ومــنـظـمـات اجملـتـمع
دني ووسائل االعالم والقيادات ا
ـلف ــشــتـركــة النــهــاء ا االمــنــيـة ا

اإلنساني). 
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في غـضـون ذلك ,اعــلن قـائـمــمـقـام
ـحافـظة قـضاء عـامريـة الصـمود 
االنــبـار شــاكـر الــعــيـســاوي عـودة
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هدي إلى الرياض تأتي في ظل الزيارة التي يقوم بها السيد عادل عبد ا
نطقـة العربيـة عموماً  ,والعراق خصـوصاً ألنها منعطف خـطير تمـر به ا
ــتـــحــدة وإيــران ـــتــبـــادلــة بــ الـــواليــات ا تــأتي فـي ظل الــتـــهــديــدات ا
والتـفـجـيرات الـتي ضـربت الـسعـوديـة وكـبدتـهـا خـسائـر كـبيـرة وتـعـطيل
ملـكة النفط في وارد النفط لـفترات مـقبلة والـتي تعتـبر العـمود الفقـري 

ارض جند واحلجاز.  
ـغلقة.. إذ حملت الـزيارة أهدافا بـحسب ما جـاء من تقاريـر من الغرف ا
جـاء في بـعض بـنـود الـزيـارة هي تـبـني الـعـراق مـبـادرة عـقـد مـؤتـمـر في
ــنـطـقـة إلى جـانب دول بـغـداد إليـجـاد أرضــيـة مـنـاسـبــة لـلـحـوار لـدول ا
تحدة اخلليج وإيران والـيمن واألردن وسوريا وتـركيا وبحـضور األ ا
والذي سـيكـون األول من نـوعه لكـونه يـسعى لـتسـويـة اخلالف اخللـيجي
اإليـراني وإيــجـاد اتـفــاق شـامل حــول إنـهــاء احلـرب في الــيـمن وإعـادة
احلياة للـمدني ,واجللوس إلى طاولـة احلوار إليجـاد السبل الكـفيلة في
تـشـكـيل حـكـومـة وطـنـيـة نـابـعـة من روح الـشـعب الـيـمـني ,يـشـارك فـيـها

اجلميع.  
هدي في زيارته للرياض على ضرورة وضع كما أكد السيد عادل عبد ا
خارطة طريق فاعلة بالتعاون مع تركيا واألردن وذلك من اجل حل األزمة
السورية  ,وإعادة دورها العـربي واإلقليمي  ,إلى جانب إيجاد الـتسوية
نـاطق التي كان يسيطر عليها هاجرين من األراضي وا ناسبة لعودة ا ا
هدي مع ملك داعش في شمال سـوريا وجنوبه ,كما جاء في لـقاء عبـد ا
السـعـوديـة وبحـضـور ولي العـهـد عـلى ضرورة إعـادة قـطـر إلى احلضن
ـا يـحـقق الوحـدة الـعـربـية ودول العـربي ومـجـلس الـتـعـاون اخللـيـجي و

اخلليج العربي. 
ـهدي إلى الـسعـودية هي أمن بـادرة الثـانيـة التي حـملـها السـيد عـبد ا ا
ـبادرة إلى ضرورة حـيث دعت هذه ا الحة الدولـية في اخلـليج الـعربي ا
ــطــلـة عــلى اخلــلــيج وبــرعــايـة األ تــشـكــيل حتــالف أمــني من الــدول ا

وعـدم اللـجوء إلى أي طـرف أجنـبي آخر في فـرض سيـاسته في تـحدة ا
ـالحة باخلليج منطقـة اخلليج العـربي وإيجاد آليـة مناسبة لـلتحكم في ا

تبادل ب الدول عموماً .  مع مراعاة االحترام ا
حيث ـهدي يـأتي باتـفـاق الرئـاسات الـثالث التـحرك الـذي يقـوم به عـبد ا
إلى جانب لف ـعنـية بهـذا ا سبقه عـقد لقـاءات مكـثفة مع سـفراء الدول ا
تـحـدة والـتي ـشـاورات الـتي تـقـوم بـهـا احلـكـومـة العـراقـيـة مـع األ ا ا
ـتـحـدة دور بـارز ومـؤثـر في حل تـركـزت عـلى ضـرورة أن يـكـون لـأل ا
تـحدة شـاورات مع الواليـات ا الى جانب احلـوارات وا نـطقـة  مشـاكل ا
انـيا وروسيـا حيث أبـدت جميـعها رغـبة مـلحة في وبريطـانيـا وفرنسـا وأ
ـنـطـقــة من أزمـاتـهـا وتـفـادي الــتـصـعـيـد بـ الـواليـات ضـرورة إخـراج ا

تحدة وإيران.  ا
ا هي محـاولة من احلـكومة الـعراقـية إلعادة دور الـعراق احملوري في ر
ـنـطـقة ـنـطقـة وإعـادة احلـركـة لـلـتـهـدئـة في مـشـاكل ا ا
عــمـومــاً إلـى جـانـب درء الـفــتــنــة وإيــجــاد األرضــيـة
ـشــاكل الــتـي تـعــصف ــنـاســبــة في حـل جـمــيـع ا ا
نـطقة من خالل الـعراق ليـكون أرضاً لـلحوار ال با

أرضاً للقتال.
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حث نــقــيب الـصــيــادلـة مــصــطـفى
الهيتي صيادلة العراق على تقد
واطن اخلدمات االنـسانيـة الى ا

في هذا الظرف.
 وقال في بيان امس (ان الصيادلة
مـطـالـبـون بــتـقـد افـضل االدويـة
ـــواطـــنــ ــســـتـــلــزمـــات الى ا وا
ـــرضـى احملــتـــاجـــ حلـــمـــايــة وا
الرواحهم واحملافظـة على السالمة
الـعامـة). ودعا الـهـيتي (الـصيـادلة
الى التعاون مع االجهزة االمنية). 
ــؤســسـات الــصــحــيـة وواصــلت ا
اضـية تقد خالل االيام الثـالثة ا
خــدمـــاتـــهــا في مـــجـــال الــرعـــايــة
الـــصــحــيــة واســـتــقــبــال احلــاالت

الطارئة. 
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ـالكـات الـطـبـيـة الـشـابة وظـهـرت ا
قـدرة اســتـثــنـائـيــة عـلى الــصـمـود
صـاب في السـتقـبال اجلـرحى وا
التظاهرات في بغداد واحملافظات
واكدت مـصادر وزارة الصـحة عدم
حــدوث اي اخـتــنــاقـات او شح في
واد والعالجات الطـبية والسيما ا
ـنـقـذة لـلـحـيـاة وظـهـرت االدويـة ا
ـواطـن تـعـانوا حـاالت انـسـانيـة 
ـالكــات الـــصـــحـــيــة فـي نــقل مع ا
ـــصـــابـــ واحلـــاالت الـــطـــارئـــة ا
ـــــركــــبــــاتـــــهم اخلـــــاصــــة ودعم
احـــتــــيـــاجــــات رجـــال االســــعـــاف
ـناطق ومـعـاونـتهم والسـيـمـا في ا
الــتي شــهــدت الـتــظــاهــرات. واكـد
مـحـافظ بـغـداد فالح اجلـزائـري ان
مــؤســسـات الــصــحــة عــمـلـت بـكل
ــاضــيـة. طــاقــتــهــا طــيـلــة االيــام ا

عالية الـدقة لضمان
مأمونيتها  خاصة
وان الــــلــــقــــاح هـــو
الـطـريـقـة الـوحـيـدة
الــــتي نـــســــتـــطـــيع
مـــعــــهــــا حـــمــــايـــة
االطــــــــــــفــــــــــــال مـن

رض). االصابة با
واوضح أوغـلو (ان
جـمــيع الــلــقــاحـات
ـــســـتـــخـــدمـــة في ا
الـعـراق مـسـتـوردة
عن طــــــــــريق وزارة
الـصحـة الـعراقـية 
وتــمـتـاز بــخـاصـيـة
مـــهــمـــة جـــداً وهي
معتـمدة من منـظمة
ـيـة  الـصـحـة الـعـا
ـــــنـــــظـــــمـــــة هي وا
احلــكم عـلى جــمـيع

دول العالم).
من جانبه قال مدير
الـــــتـــــحــــصـــــ في
الــــوزارة فــــراس
ـــــــوســــــوي ان ا
(تـنـفـيـذ احلـمـلـة

فـي عـشـرة مـحـافــظـات يـتـزامن مع
قــــرب الــــزيــــارة االربــــعــــيــــنــــيـــة
ومايرافقهـا من دخول اعداد كبيرة
من الـزائـرين ومـنـهم من يـأتي من
ـرض الـبـاكـسـتان دول مـوبـوءة بـا
وافـغانـستـان وهو مـايحـتم علـينا
كـجـهـات صحـيـة ومن اجل حـمـاية
اطفالنا بتنـفيذ هذه احلملة لزيادة

ناعة لدى االطفال). ا
qKC  ÂöŽ«

ــــوســــوي  ان ( بـــرنــــامج وبــــ ا

وبـــرنــامـــج الــتـــحــصــ بــصــورة
عامة). 

وقـــــال مـدير قـسم الصـحة الـعامة
في صـحة الـنجـف بشـار كمـونة ان
(الـفــريق الــزائـر اســتــمع الى اخـر
مـسـتــجـدات تـنـفـيــذ احلـمـلـة خالل
زيـــــــارته الى قسم الصحة العامة
 حـــيث قـــام الــفـــريق بـــزيــارة الى
مــركــز صــحي في قــطــاع الــكــوفـة
واطــــلـــــــع عــــلى عـــــمل الــــفــــرقــــة
ـركز والـية الـتلـقيـحة الـثابـتة في ا

هناك تـقنيـات للتـعامل مع الذكـريات مهـمة للـغاية اذا تـمعنـا في فاعلـيتها
في حيـاتنـا اليـوميـة فرب شخـص يعـيش تعـيسـا ال الن حاضره بـئيس
بل جملرد انه عـانى التـعاسة يـوما... كـما ان اسـتحـضار الـذكريات ذات
احلـمـولـة االيجـابـيـة الـتـحـفـيـزيـة هـو مـا يـنـبـغي الـتنـبه الـى اهـميـته هـاته
ـتنـاقـضـة بـ ذكـريات ذات حـمـولـة سـلـبيـة تـصـطـحب لـنا في الـقطـبـيـة ا
حـيـاتــنـا احلـاضـرة شــعـورا بـاألسى و االلـم رغم جتـاوزنـا لــلـحـظـاته و
ذكريات ذات طابع حتفيـزي تقوي أملنا و رغـبتنا في احلياة نـظرا للعبرة
و احلكمة التي قد نستقيها من تلك الذكرى فتتقوى هممنا للمضي قدما
في طريق احلياة. تقنـية حكيمة يـنصحنا بها االديـب جبران خليل جبران
في صيـاغة مذهـلة:"احـترس من ذكـرياتك فـالوجع يـزورك مرة واحدة و
كـن ان نصـفه أنه مهم لكـنك ال تتـوقف عن زيـارته" هذا تـكـتيك اقل مـا 
لـلـهـروب من االحـزان يـقـابـله لـتـحــقـيق نـفس الـهـدف "تـقـمص شـخـصـيـة
القـدوة" فان طـالب النـجاح في مـجال مـا ال بد له من تـتبع طـريق سابـقيه
طـلوب حـتى يتـمكن مـنه تمـكينـا بلـيغـا فالذي في ذلكم احلـقل العـلمي ا
يريـد ان ينـجح في جتارة مـا علـيه  ان يتـقمص حـال النـاجحـ جتاريا
اءة لطيفة قائال: عـنى في ا لذلك عبر احد احلكمـاء الصيني عن هذا ا
"إن الـرجل الـذي ال يـعــرف كـيف يـبـتـسـم ال يـنـبـغي له ان يــفـتح مـتـجـرا
يـسـبح الـعـقل في بــحـر الـتـفـكـيـر وال بـد لـربـان سـفــيـنـته من الـتـحـكم في
مجـذافيه حـتى ال يغـرق بنـا في متـاهات اعـماقه دون الـتسـلح بتـجهـيزات
السـبـاحة الـعـميـقـة من قـنيـنـات اوكسـجـ التـفـكيـر الى لـباس الـنـظارات
الواقية من اضـرار مياه التفـكير على عـيون البصـيرة فالعـقول كما يرى
تـشـارل ديــكـنـز مـثل االجــسـام غـالــبـا مـا تـســوء حـالـتـهــا جـراء الـراحـة
مـارسـة كمـا هـو احلال الزائـدة" مـيـكانـيـكا الـتـفكـيـر تـزداد فاعـلـيتـهـا بـا
ـيكـانيـكا بـازدياد ـوتـورات السـيارات الـتي يـشهـد لهـا خبـراء ا بالـنسـبة 
فكـرون االجانب فقط من شبهوا جودتها بارتفـاع نسبة تشغيـلها. ليس ا
فـكرين الـعرب من انتـبه لهذا ـنا احلـسي بل جند من ا عالم االفكـار بعا
ــفــكــر الـرصــ مــالك بن نــبي الـذي يــرى انه "من االمـر فــنــبه الــيه:  كـا
الطبـيعي ان نـتصـور اخللل في عـالم االشخـاص بكل سـهولـة اما اخللل
في عـالم االفـكـار فـمـن الـصـعب كـشـفه" و لـذلـك يـنـصح االطـبـاء الـنـاس
ـا لتدفق الذين يهـدفون الى حتسـ قدرات التـذكر بالـتمارين الـرياضية 

الدم في الدماغ من قدرة كبيرة على حتس الذاكرة. 
كـمـا ان تـمــارين عـلـوم الـريــاضـيـات مـفـيــدة لـلـغـايـة فـي تـمـديـد عـضالت
الـدماغ و مـن ثم لـها الـدور الـكـبـيـر في ارتـفـاع الـقـدرة عـلى الـتـحلـيل و
قدرة عـلى التـذكر و االسـتذكـار لكن هـاته القـدرة على الـتذكر حتسـ ا
وحتـليل الـذكـريـات يـنـبــــــــــغي طـبـعا اجـتـمـاعـهـا بـعامـل اهم في تـوجيه
تركـيـز الـدماغ عـلى مـا يـنبـــــغي تـذكـره و كـيف ينـبـغي حتـليـله ونـقـصد
بـطبـيـعـة احلـال عـامل "الـقـراءة" حـيث ال يـخفـى على
احد مـا لـها من فـاعـليـة كـبرى في حتـسـ مسـتوى
الـذكاء الـذي مـا هـو في الـنـهـايـة هو مـعـرفـة كـيـفـية
استـخـدام مـخـتـلف التـقـنـيـات احلـياتـيـة في واقـعـنا

اليومي.

ـصـارف بــانـتـظـار اطالقــهـا من ا
نافذ االهلية.  وا

وفي تـــــطــــــور اعـــــلن مـــــصــــرف
الــــــــرشـــــــــيــــــــد امـس ان (رواتب
ـتـقـاعـدين مـسـتـخـدمي مـاسـتـر ا
كـارد تـدفع بدون احلـاجـة خلـدمة

االنترنت).
وكـانت الهـيئـة الوطـنيـة للـتقـاعد
اضي قد اطلقت مـساء االربعاء ا
تقاعدين لشهر ايلول او رواتب ا
(تـــشـــرين االول بـــحــسـب جــدول

الهيئة). 
وقـال رئـيس الـهـيـئـة احـمـد عـبـد
اجلليل الساعدي في تصريح (ان
تـقاعدين الهـيئة اطـلقت رواتب ا
يــــــوم امس) دون حتــــــديـــــد اسم
الـــــشـــــهـــــر. ويـــــشـــــمـل الـــــراتب

دني والعسكري تقاعدين  ا ا
ايضا.

ان على صعيد متصل يتجه البر
لـــتــــفـــعــــيل قـــانــــون الـــضــــمـــان
االجتماعي ليـشمل شرائح كثيرة

في القطاع اخلاص. 
وقال محـللون ان (اجلـميع يرغب
بـالــعــمل في الــقـطــاع احلــكـومي

لضعف القطاع اخلاص). 
ــنــاســبـة فـبــيــئــة الــعـمـل غـيــر ا
وفــــقـــدان الـــعـــامـل حلـــقه وعـــدم
اشعار دائرة الضمان االجتماعي
عــنـد بــدء الـعــمل كـلــهـا اســبـاب
تـدفع الــشــبـاب وغــيــرهم لـرفض
الــتـوجه نــحـو الــعـمل بــالـقــطـاع
اخلــــاص. وبــــحــــسـب نــــائب في
ـــقــبـــلــة ــدة ا ــان فـــإن (ا الــبـــر

تـقاعدين صرف في بـيان ان (ا ا
من حـمـلـة بـطـاقة نـخـيل (مـاسـتر
ــكــنــهم احلــصــول عــلى كــارد) 
رواتــبـهـم لـلــشــهـر اجلــاري عــبـر
نـافذ كافـة التي تـستخـدم نظام ا
مـاستـر كارد نـخـيل). ويتـعذر في
ظل االنـــقــطـــاع الــتـــام لـــشــبـــكــة
االنــــتـــرنـت احلـــصــــول عـــلى اي

خدمة من هذا النوع. 
ــتـــقــاعــدون ان يـــســهم ويـــأمل ا
الــتــحـسن الــســريع في االوضـاع
االمـنـيــة وهـدوء مـنـاطـق الـتـوتـر
الـــتي ســبـــبــتـــهــا الـــتــظـــاهــرات
الـشـعـبـية الـعـفـوية مـنـذ الـثالثاء
ـاضي فـي عـودة اخلـدمـة. وهـو ا
االمــــر الــــذي حــــال دون تــــســــلم
ـــتـــقـــاعــديـن رواتــبـــهم مـاليــ ا
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بحث رئيس برهم صالح مع عضو
مــجـــلس الــشــيـــوخ األمــريــكي عن
ــقـراطي الـســيـنـاتـور احلـزب الـد
تـامـي بـولـدوين اسـتـكـمـال الـنـصر
عـــلى االرهـــاب من خـالل االعـــمــار

والتحول االقتصادي. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(اجلانب بحثـا وبحضور السفير
االمـريـكي لـدى بـغداد مـاثـيـو تـولر
الـعالقــات الـثـنــائـيـة بـ الــبـلـدين
ودعم الـعــراق السـتـكــمـال الــنـصـر
ضـــد اإلرهـــاب مـن خالل اإلعـــمـــار
والـتحـول االقتـصادي  اضـافة الى
ـشـتـرك الـقـضـايـا ذات االهـتـمـام ا
كـــمـــا تـــمت مـــنـــاقـــشـــة تـــطــورات
األوضـــاع اإلقــلــيــمـــيــة والــدولــيــة
وضـرورة تـخـفـيف حـدة الـتـوترات

نطقة). في ا
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ودعا رئيس اجلمهورية الى تأم
عودة جـميع الـنازحـ الى ديارهم
مـن خالل تـــعـــزيـــز جـــهـــود إعــادة
دن.وقال البيان ان (صالح إعمار ا
بحث مع مـحافظ ورئـيس وأعضاء
مجلس صالح الدين  تعزيز جهود
ــدن لـتــأمـ عـودة إعـادة إعــمـار ا
جميع النازح الى ديارهم) ,واكد
ــشــتـرك صــالح (أهــمــيــة الــعــمل ا
وبــــذل أقــــصى اجلــــهــــود من أجل
تقـد أفضل اخلـدمات لـلمـواطن
وتــوفــيـر مــقــومــات ســبل الــعـيش
الــــكــــر لــــهـم).  ن جــــانــــبه قــــدم
احملــــافظ (شـــــرحــــاً مــــفـــــصالً عن
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سـتـشـهـد طـرح الـقـانـون لـقـراءته
قــراءة اولى ومن ثم الــتــصـويت
عـلـيـه بـعـد الــتـوافق بــ الـكـتل
حـتى يـتم الـقـضـاء عـلى الـبـطـالة
وايجـاد فرص عمل لـلعـاطل مع

ضمان تقاعد لهم). 
وكـــان وزيـــر الـــعـــمل والـــشــؤون
االجــتـمـاعـيــة قـد اعـلن عن اعـداد
مــســودة شـبـه نـهــائــيـة لــقــانـون
الــضــمـان االجــتــمــاعي اجلــديـد
ســيــشــمل جــمــيع الــعــامـلــ في
ـــنــظم ?بــراتب الـــقــطـــاع غــيــر ا
تقاعدي وذلك عـقب قيام الوزارة
باجـراءات تفـتيشـية شـديدة على
ــعـامل لــلـتــاكـد من الـشــركـات وا
هنية شروط الصحة والـسالمة ا

. الرسميت الية سوق بغداد لالوراق ا

وشـدد عـلى القـول (ال يـوجـد نقص
ــالكـــــــــــات او االدويـــــــــــة او بـــــــــــا

ستلزمات الطبية).  ا
وقــــال انـه ( االتــــفــــاق مع وزارة
الــــكــــهــــربـــــاء عــــلى اســــتــــثــــنــــاء
ـبـرمج ـسـتـشــفـيـات من الــقـطع ا ا
لــتـقــد اقـصى وافــضل اخلـدمـات
ـــرضى). واشــار لـــلـــمــصـــابـــ وا
اجلـزائري الى ان (اجلـهـد اخلدمي
ـنـاطق اطـراف بـغـداد مـسـتـمر وال
ــاء يـــوجــد تـــوقف في مـــشـــاريع ا
واجملــــــاري وحـــــمـالت االكــــــســـــاء
والـتـنـظـيف).  مـن جـهـة اخـرى قام
فـــريـق مـــشـــتــــرك من بـــرنــــامـــجي
الــتــحــصــ واســتــئــصــال الـشــلل
والـرصـد والـتـحــصـ في مـنـظـمـة
ــيــة بــرفــقــة مــديـر الــصــحـة الــعــا
التحص في وزارة الصحة ومدير
قـــسم الـــصــحـــة الـــعــامـــة ومـــديــر
الـتـحـص فـيـها بـزيـارة الى قـطاع
ــركــز الــصــحي مــركــز الــكــوفــة وا
الــــــفــــــرعـي فـي احلــــــوا   وذلك
لالطالع ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ احلـمـلـة
شــبه الــوطــنــيـــة لــلــقــاحــات شــلل
االطـفـال . واوضح مـنـسق بـرنـامج
الـتـحـصـ واستـئـصـال الـشلل في
نـظمة عـاكف أوغلـو  في تصريح ا
امس ( قـــدومـــنــــا الى مـــحـــافـــظـــة
ـــتـــابــعـــة حــمـــلــة الـــنــجـف يــأتي 
الـلـقـاحـات الـتي يـتم تـنـفـيـذهـا في
عــشـر مــحـافــظـات عــراقـيــة). واكـد
أوغـلـو (ان الـلقـاح يـتم تـوفـيره عن
ية وان طريق منظمة الصحة العا
ـسـتخـدمـة في الـعراق الـلـقـاحات ا
من الــلــقـاحــات الــتي تــوصي بــهـا
ــنـظــمــة  وال تـســتــخـدم اال بــعـد ا
فحـصهـا وجتري عـليـها اخـتبارات

حــفـظ الــلــقــاحــات والــتــحــصــ 
وسـلـسـلـة الـتـبـريـد ثم قـام بـزيـارة
ــــراكــــز مــــيـــــدانــــيـــــة الى احـــــد ا

 .( واطن وا
مــبــيـنــا ان (الــفــريق الــزائــر اثـنى
ــتـمـيـز الـذي كـثـيــرا عـلى الـعـمل ا
يـقـدمه الـعـامـلـون في الـقـطاع وفي
الـفـــــــــــــــرق الـتـلــقـيـحــيـة وكـذلك
احلــال بــالــنــســـــــــــبــة لــلــتــعـاون
الــطــيب لـــلــمــواطــنـــ مع الــفــرق

التلقيحية) .
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ــتــقــاعــديـن لــشــهـر دفع رواتب ا
تــــشـــــرين االول اجلــــاري. وقــــال
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اعــلن مـصـرف الــرشـيـد امس عن

272 اسـرة نازحـة الى مـنازهم في
احملـافــظـة.  وقــال الـعـيــسـاوي في
تصـريح امس ان (حكـومة الـقضاء
وبـدعم مـن رئـيس مـجـلس الـنـواب
محـمد احلـلبوسي وبـالتـنسيق مع
ـــشـــرفـــة عن الـــقـــوات االمـــنـــيــة ا
مـخـيـمـات الـنزوح  , اعادة 272
اسرة نازحـة بالعـودة الى منازلهم
احملــررة في قــضــاء الــقــائم غــربي

االنبار). 

الــتـحـصـ يــواجه حتـديـات يـأتي
ـــضـــلل في مـــقـــدمـــتـــهـــا االعالم ا
والـبـيـــــــــــئـة غـيـر الـداعـمـة  وقـد
كــنـا مــتـخـــــــــوفــ جـداً قــبل بـدء
احلمـلة مــــــــــــن االثـار السـلبـية 
ـيـدانـيـة اال انـنـا وبـعـد الـزيـارات ا
لـعـدد من احملــافــــــــــظـات ومــنـهـا
الــنـــجف  وجـــدنــا اقـــبــاالً جـــيــداً
واغلب االهـالي متـعاونـ جداً مع
الـفـرق الـتلـقـيـحيـة  وهـذا يـحسب
لـــدور االعـالم الـــداعم لــــلـــحـــمالت
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