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االجنبية الوافدة الى العراق من خالل
فـرق الـتفـتـيش التـابـعة لـهـا فضال عن
عنـية بتشغيل التنسـيق مع اجلهات ا

العمال االجانب). 
„d²A  ÊËUFð

من جـــانــبه اوضـح مــديـــر عــام دائــرة
الـتـقـاعـد والـضــمـان االجـتـمـاعي عـلي
احلــلــو ان (الـــوزارة حــقــقت تــعــاونــا
مــشــتـركــا مع الـنــفط بــشـأن الــعـمــالـة
االجـنـبـيـة في الـشـركـات الـنـفـطـيـة من
خالل االعـمــام الى الــشـركــات الـعــامـة
راكـز التابـعة لهـا بتزويد عـاهد وا وا
تعـلقة بـالشركات الوزارة بـالبيانـات ا
ـتــعـاقـدة مــعـهـا والــعـامـلــ فـيــهـا وا
تـعـلقـة بـعمـلهم لـتـسهـيل االجـراءات ا
وضـــمـــان حـــقــوقـــهم).  وجـــرت خالل
الورشـة منـاقشة الـتدابـير واالجراءات
الالزمـــة لــتــنـــظــيم شـــؤون الــعـــمــالــة
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نــــاقـــشـت وزارة الــــعـــمـل والــــشـــؤون
االجتمـاعية بالتـعاون مع وزارة النفط
ـرافقـة الجراءات عـوقات ا شـاكل وا ا
اسـتــحـصـال اجـازات الـعـمل لالجـانب
ــنـــســوبي والــضـــمــان االجـــتــمـــاعي 

الشركات النفطية. 
وقـال وكـيل شـؤون الـعمـل في الوزارة
عـبد الـكر عـبد الـله في بيـان تلـقته (
الــزمــان ) أمس ان (الــورشــة نــاقــشت
بـحـضـور وكـيل االسـتـخراج في وزارة
ـواضـيع الــنـفط كـر حـطــاب فـضال ا
ـتعـلـقة بـالوزارة الـتي تـعتـرض عمل ا
الـشــركــات الـنــفــطـيــة ســعـيــا اليــجـاد
ـا يـسـهم في ـنـاسـبـة لـهـا  احلـلـول ا
الفـتـا الى ان ـشـاريـع الـنـفطـيـة) دعم ا
(الـوزارة تـتابـع بشـكل مـسـتمـر جـميع
ــتـعـلـقـة بـشـؤون الـعـمـالـة الـقـضـايـا ا

كـاطع ان (مـعـظم حـاالت الـتـسمم
ـــريض بـــتـــنـــاول مـــادة يـــقـــوم ا
مـــحــــاوال انـــهـــاء حــــيـــاته عـــادة
ـــواد مــبـــيــدات مـــاتــكـــون هــذه ا
حشـرية او مـبيـدات القوارض او
نتـجات النفـطية او االفراط في ا
شــرب االدويــة وخــاصــة االدويــة

هدئة ).  ضادة لالكتئاب او ا ا
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قـالت رديف مــسـؤول من جــهـتـه 
الـطـوار هـديل صـبـاح مـنـصـور
ان (مــعــظم دوافـع االنــتـحــار هي
ـريض لـعوامل نـتـيـجـة تـعـرض ا
نــفـســيــة وأســريـة وخــاصــة بـ
الـشبـاب كـالفـشل في الـدراسة او
اجملــال الــعـــاطــفي او الــتــعــرض
لــلــضــغط الــنــفــسي والــتــعـنــيف
االســــــري) واضــــــافـت (نــــــقـــــوم

العراق بنصب أطول شاشة في
وبـانـتــاج عـراقي مـحـلي بــغـداد
ـهـنـدس100 ـئـة  بـاشـراف ا بـا

واثق جعفر العبايچي).
واضــاف ان (هــذه بــذرة واعــدة
وقع غرستهـا الوزارة في هذا ا

الذي ظل مهجوراً ألعوام).
مــؤكـدا ان (االبـداع الــعـراقي لم
ولـن يــــــــتـــــــــوقــــــــــف عــــــــنــــــــد
حـــــــــــــواجـــــــز الـــــــروتـــــــــــــــ
والـعقـــــــــبـات االداريـة االخرى
فـــكــان الــنــجــاح حـــلــيف الــذين

قرروا االرتقاء نحو األفضل). 
وأعـلــنت الـوزارة عن قـيـام فـرق
احلـــفــر واالنـــتــشـــال الــبـــحــري
بـإســتـنـفــار جـهـودهــا إلنـتـشـال
حــــطـــام ســـفــــيـــنـــة غــــارقـــة في
ـينـاء خور الـرصيف احلـديدي 

الزبير في محافظة البصرة . 
وتــــابع الــــبــــيــــان ان (الــــوزارة
تــســـعى لـــتــنـــظـــيف الــقـــنــوات
الحـية مـن الغـوارق وتـوسيع ا
األعـــمــاق بــشــكل مـــســتــمــر من
ـتـراكـمـات والـتـرسـبـات لـفـتح ا
الطريق أمـام البواخـر العمالقة
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اضي أصبحت القضية واضحة أن البعض من (الذين يحنون الى أيام ا
) قد ضاقـوا ذرعاً بهـذه احلرية الـواسعة التـي نعيـشها اليـوم في العراق
فراحوا يبحثـون عمن يظلمهم ويـؤذيهم ويضيّق عليـهم حريتهم ...فأخذوا
ـواقف ويـدعّـون مـالـيس فـيهم يـختـلـقـون الـقـصص واألكـاذيب ويـلفـقـون ا
حـتى يـكــونـوا أبـطـاالً ومــنـاضـلـ ..أونــاشـطـ سـيــاسـ بـارزين ..وكل
غايـتهم وهـدفـهم هو إربـاك الوضـع العـام ..وصرف األنـظار عـمـا تتـحقق
ا هم  يـفعـلون ذلك من نصـر كبـيروسـاحق على داعش اإلرهـابي ..أو ر
للتـغطيـة على ماضـيهم الـبعثي الـسيء عندمـا كانوا خـداماً مطـيع أذالء

عند رفاق احلزب ورجاالت النظام السابق ..!
ياأخي : أنت تـريد تـصـير مـناضل ومـغوار ومـصـلح كبـير وحـريص على
العراق وأنت التمتـلك أي مشروع سياسي ولـيس لك أي وجود إجتماعي
ــعــمــمــ وتـنــال من أو ثــقــافي عــلى أرض الــواقع ســوى أنك تــشــتم بــا
سؤول وتستـهزأ ببلدك وأبناء بلدك مستغالً احلرية السياسي وتتهم ا
التي جـاءتك رغـمـاً عـنك وعن  أنـفك وأنت من كـنت خادمـاً عـنـد البـعـثـي
..وتـريـد الـيـوم من الـعـراقـيـ أن يـجـعـلـوك بـطالً مـغـوراً ونـاشـطـاً كـبـيـراً
ـيناً جـرد أن تشتـم سياسـي أو تسخـر من رجل دين أو تـتهم الـناس 

وشماالً وتدعي البكاء على أطالل الوطن ...!
الـوطـن لـيس بــحــاجـة لك وإلإلـى أمـثــالك من اإلنــتــهـازيــ والــوصـولــيـ
زاج تلوني الذين ينزعون كل يوم جـلداً ويلبسون جلداً آخر حسب ا وا

يلون معها .! صالح  واألهواء وأينما مالت ا
إتركوا الـعراق بـحاله ..وكفّـوا أقالمكم الـسوداء وألـسنتـكم الشـوهاء عنه
وعن جيشـه وحشده والـطعن بـشعـبه وإشاعـة الفوضـى ودفع الناس إلى

اليأس والظن السيء بعضهم ببعض .!
كلنا يعرف أن هناك سرقات وإخـتالسات وهدراً لألموال وهنالك تقصير
وسوء إدارة وقلة إعمار وخدمات..ولـكن اليجب أن يكون ذلك مبرراً لكره
ـقاوم والـدعـوة إلى نـسف كل أركان العـراق وحـشده الـشـعـبي وجيـشه ا
الـبـلــد وهـدم مـؤســسـاته وإشـاعــة الـبـلــبـلـة في ربــوعه والـدعـوة لـإلنـتـقـام
واإلنقالبـات والتـمنـيـات (بعـودة البـعث وزبانـيـته وحقـبته الـسوداء ) حتت

دنية ووو.! ذريعة اإلصالح والتغيير وا
اذا النتحـدث عن احملبة والـسماحة والـوفاء ..بدل احلـديث عن اخليانة ..
والـكـراهــيـة واألحــقـاد ..لـنــتـكـلم عـن احلـلـول ومــراجـعـة اخلــطط وإيـجـاد
اخليـارات ..والنسـتهـلك أنـفسـنا بـالكـالم عن الفـوضى واخلراب والـدمار
سـتـحيل ..لنـتـكلم عن األمل الـقـريب ..واخلالص الـقريب ..واألمل غـيـر ا

..والنزرع اليأس والقنوط في قلوب الناس..!
تاعب لندع كلمات التظلم وإدعاء اخلوف وأوهام البوليسية والبحث عن ا
..لنتحدث عن هذه احلرية الواسعة الـتي نعيشها اليوم..هذه احلرية التي
ـارسها بـكل تفاصـيلهـا ومستـوياتها اليريد الـبعض اإلعتراف بـها وهو 

وعمقها ..
وأنت يــاأخـي ..إذا أردت أن تــكــون خــيّـــراً ومــصــلـــحــاً فــأبــدأ بـــنــفــسك
فأصلحها ( وأعد ماسرقته سابقـاً والحقاً خلزينة العراق ) ثم قدم لبلدك
وســاهـم بــالــوقـــوف مع الـــشــرفــاء مـن أبــنـــاء وطــنك فـي حتــريــر األرض
وإسـتـعادة الـعـراق لـوضـعه الـذي يـسـتـحق ...ولـكن إتـرك لـهـجـة الـتهـجم
ـغـرضـة الـتي تـعرض والـسخـريـة واإلسـتـهـزاء واإلتـهام وبـث الدعـايـات ا
األمن الـعــام إلى اخلـلل وجتــعل اجملـتــمع يـعــيش أجـواء اخلــوف والـشك

القلق واليأس والضياع ..! 
كـفـاكم عـبـثـاً ودسـاً  ...فـأوراقـكم مـكــشـوفـة مـهـمـا أخـتـلـقـتم من أكـاذيب
وعملتم من فبركات ومهما خططتم لبطوالت وهمية وخوارق كونشوتية ..!

العراق سينتصر رغماً عنكم ..
وسوف تنتـهي صفحـة الفسـاد كما أنتـهت صفحـة اإلرهاب الذي كاد أن
حو العراق من اخلـارطة ذات يوم  وبعـد هذا النصـر احلاسم سنعمل

على طي صفـحة الفـساد ونـقضي على الـفاسدين مـهما
كـانت عـنـاويـنـهم ومـواقـعـهم ..وسـنـتـجـاوز مـحـنـتـنا
ـــتــلـك كل وســائل كــشـــعب حي وأصـــيل وعــريق 
الــتــغــيــيــر وكل أدوات ومــقــومــات اإلصالح  نــحــو

األحسن واألفضل إن شاء الله تعالى ..!

منذ اكثر من خـمسة وثالث عامـا ونحن نعيب ايامـنا ونأمل بيوم افضل
وغد مـشـرق ولـكـنـنـا في كل يـوم نراه اكـثـر سـوءا من الـيـوم الـذي سـبقه
فاحلـروب التي اشـعلـها الـنـظام الـسابق ولـدت الفـقر واحلـرمان والـدمار
واخلراب والتقشف وكأننا نعيش في افقر دول افريقيا وليس في العراق
بالد النهرين وبلد الثروات الطبيعيـة وقبل خمسة عشر سنة جاءنا حكام
ظننا بـهم اخلير فـهم من عائالت معـروفة بديـنها وحسـبها ونـسبهـا وقلنا
ان هؤالء يـخافـون الله واليـعمـلون اال اخلـير وحتـطمت احالمـنا عـند فـقر
ـنـسـوبـيـة والـوجوه االمن وكـثرة الـقـتل والـنـهب والـسـلب واحملـسـوبـية وا
نفسـها تتـكرر واصـبحت غيـر مرغوب فـيها فـهذا الـسلب لألموال الـعامة
ــا سـيــكـون هـذا واخلـاصــة وصـبـرنــا وانـتــظـرنــا وفي كل عـام نــقـول ر
تحدثون عـنه كلمة سوء اال افضل. فالعام الـذي كان.. وانتهى لم يتـرك ا
ـساو نعـتوه بـها.. لم يـذكره احـد بكـلمـة طيـبة ووجـد اجلمـيع فيه كل ا
وتـــبـــاروا في ســـردهــــا.. حتـــدثـــوا عن اجملـــاعـــات واحلـــروب واالزمـــات
االقــتــصــاديــة والــســيــاســـيــة.. وقــرصــنــة اجلــو واجلــرائم.. واالحــقــاد
والضغائن واالم االنسان وصراعاته.. على مستوى الكون كله. وما قبل
العام الـذي مضى.. عـشية نـعيه.. قـيل في ما قـبله.. وسيـقال في مـا يليه

عندما ينعيه الناعي.. والعام الذي مضى.. الذنب له وال عيب فيه.
اجملاعات واحلروب واالزمات على اختالف انواعها واجلرائم واالحقاد
كــلـهــا من صــنع االنــســان وكــان الــعـام الــذي مــضى مــجــرد شــاهـد..
لـلـتـاريخ.. واالعـوام شـواهد الـتـاريـخ علـى الـتاريـخ. ومـا حدث فـي الـعام
ـا هـو من صــنع االنـسـان. فــاالنـسـان هـو الـذي مـضى وفي كـل عـام ا
الـذي يشـعل احلـروب ضـد اخـيه االنـسـان.. وهـو الـذي يـصـنع االزمات
وهــو الـــذي يــقــتـــرف اجلــرائـم.. وهــو الــذي يـــحــمل فـي قــلــبـه االحــقــاد
والـضـغـائن.. وهـو الـذي يـتـســبب اآلم االخـرين واذاهم وهـو الـذ يـعـمـيه
الي في خزائنه ثم ينفق على ملذاته الرضاء نزواته.. اجلشع فيكدس ا
ـوتــون جـوعـا.. يـنـفق ســتـة وعـشـرين الف اليــ ن الـبـشـر  ثم يـتـرك ا
ـيالي من بني مليـون دوالرا على حرب يـخطط لهـا في الفضـاء ويترك ا
دن ليزيد االنسان على االرض للمـرض واجلوع.. يقتل االلوف ويـدمر ا
غنى جتـار احلروب غـنى.. يـحرق غـابـة ليـشعل عـود ثـقاب.. ثم.. يـتوقف
حلظات ليـتحدث عن العـام الذي مضى ويـعدد مساويه. وهـكذا نحن بني
االنسان.. نعيب زمـاننا والعيـب فينا.. وال دخل للـعام الذي مضى في ما
فعـلنـاه بأنـفسنـا.. لقـد مضى الـعام.. ومـضى معـه جزء من اعـمارنا.. او

انطفأت شعلة االمل التي اضأناها يوم مولده.
وت انطفـأت شعلـة لتومض شـعلـة اخرى.. فاحلـياة ال تنـتهي.. وعنـدما 
انسـان يـولد انـسـان اخر.. وهـكـذا االمل.. اذا انطـفـأت شعـلـة فأنـها ال

تلبث ان تومض من جديد.. 
فباألمل يحـيا االنسان.. وبـاألمل يعمل.. ويكـافح... ويناضل من اجل غد
افضل.. لم يجده في عام مضى.. وقد اليـجده في عام جديد. ولكنه البد
ان يجـده يوما. وعـلى هذا االمـل تمضـي االعوام.. ولئـن كان عام 2018
ـنـتـهي سـيـنـتـهي ان االنـسـانـيـة بـاقـيــة.. ومـا فـعـله االنـسـان في الـعـام ا
سيـواصـله في الـعـام اجلديـد الـذي اضـاء شـمعـة االمل حلـظـة اشـراقته.
ويبـقى االمل يـراود اجلمـيع وكـلـنا يـحـلم بأمل مـشـرق ولكن في وضـعـنا
ـا نراه مـن سلـب ونهـب لالموال احلـالي نـقول الـيـوم هـو خـيـر من الـغـد 
الـعــامـة ولم نـرى احــدا من الـســراق أو الـقــتـلـة مـن احلـكـام واقــفـا امـام

العدالـة وال ندري من هو الـفاسد فـجميع احلـاكم من
االول واالخـرين يلـعنـون الـفسـاد والفـاسدون واظن
ان اجلـمــيع سـرقــوا أو اسـتــمـروا بــالـســرقـة طــيـلـة
خـمــســة عـشــر عــامـا فــأنــا لـلـه وانـا الــيه راجــعـون

حسبنا الله ونعم الوكيل.

اجلــلــبـي خالل اجــتــمـــاع مع وفــد من
ـنـظـمـة الـنـجـدة الـشـعـبـيـة بـحـضور ا
سفيرة الـطفولة في العـراق زينة القره
غـولي عـلـى (ضـرورة تـضـافـر اجلـهود
ـــؤســســات لـــرعــايــة بــ مـــخــتــلف ا
واضافت وحمـاية الطـفولـة في البالد)
انه ( جـــرى ايـــضـــا بــحـث الـــتـــعــاون
ـنــظــمـة والـتــنــسـيق بــ الــهـيــئــة وا
وسـفـيرة الـطـفـولة في تـنـفيـذ الـبرامج
والـنـشاطـات الـتي تضـمـنتـهـا سيـاسة

حماية الطفولة). 
W Uš  UłU−²Š«

الى ذلـك دعت الــــوزارة الى مـــعــــادلـــة
شــهـــادة مـــعــاهـــد الــصـم والــبـــكم مع

شهادة السادس االبتدائي . 
وقـال مـعــاون مـديـر عــام دائـرة رعـايـة
ذوي االحتياجات اخلاصة في الوزارة
ــعــاهـد ــوســوي ان (ا عــامــر خــزعل ا

االجنبية الوافـدة الى العراق ومتابعة
مـدى اسـتجـابـة الشـركـات للـتـعلـيـمات
الصادرة عن الوزارة بـهذا اخلصوص
والـتزامـها بـتشـغيل الـعمـالة الـوطنـية
ـئـة وشـمـول الـعـامـل بـنـسـبـة 50 بـا
بــاحـكــام قـانــون الـتــقـاعــد والـضــمـان
االجـتــمـاعـي لـلــعـمــال وتــوفـيــر بـيــئـة
صـحــيـة سـلــيـمــة لـلـعــامـلـ من خالل
تـطـبـيق اجـراءات الــصـحـة والـسالمـة
هنـية وخاصة فـيما يتـعلق باخملاطر ا
النـاجمة عن طـبيعـة العمل في الـقطاع
الــنـفـطـي. فـيـمــا بـحـثـت هـيـئــة رعـايـة
الـطفـولة مع مـنظمـة النـجدة الـشعـبية
ــدني) (احـــدى مــنــظــمــات اجملـــتــمع ا
آلــيــات وســبل الــتـــعــاون في تــنــفــيــذ
الـبـرامج والـنـشـاطـات اخملـتـلـفـة لـدعم
ورعـاية الـطفـولـة في العـراق .وشددت
مــديـر مــكــتب الــهــيــئـة عــبــيــر مــهـدي

الـتـأهـيـليـة تـعـتمـد عـلى مـناهج وزارة
الــتــربـــيــة وكــذلـك طــريــقـــة بــرايل في
إذ يـــتم ـــعـــاهــــد الــــتـــدريس بــــتـــلـك ا
االشــراف عــلــيــهــا مـن قــبل الــتــربــيــة
ــتــوســطـة لــتــؤهــلــهم الى الــدراســة ا

بالنسبة لذوي االعاقة احلركية.).
واشـــار الى ان (مـــعـــــــــاهـــد االعـــاقــة
البـدنيـة حصلت عـلى نسـبة جناح 80
ـــــــئـــــــة فـي بـــــــغــــــــداد وبـــــــعض بـــــــا
مـبـيـنـا ان (هـذه الـنـسـبـة احملـافـظـات)
ــتـقـدم ـســتـوى الـعــلـمي ا تـدل عــلى ا
لـــهـــؤالء الـــطالب). يـــذكـــر ان الــوزارة
قامت بادخال معلمي الصم في دورات
لـتـطـويـر قـابــلـيـاتـهم في لـغـة االشـارة
واسـتـخـدام الـتكـنـلـوجيـا احلـديـثة في
تعـليم الـصم كـما  ادخـال احلاسوب
عاهد فضال كمادة تدريـسية في تلـك ا

عن فتح صفوف لزارعي القوقعة. 

بـنـجـاح وقـام بـأسـتـئـصـال الورم
وارسـال عــيـنــة ألجـراء الــفـحص

النسيجي له). 
في غــضــون ذلك دعــا مــديــر عـام
الـــدائــرة عـــبــد الـــغــنـي ســعــدون
ـتـطـلـبات الـسـاعـدي الى إكـمال ا
صـرف الدم في مدينة اخلاصة 

الصدر. 
واكد الـساعـدي خالل زيارته الى
ـركـز بـكل ــركـز ( اهـمـيـة  دعم ا ا
ـــاديــة والــفــنــيــة االمــكــانــيــات ا
والـصــحـيـة والــفـنـدقــيـة من اجل
تقـد افضل اخلدمـات في مجال

عمليات نقل الدم والتبرع). 
واعـلـن مـســتــشـفى الــشــيخ زايـد
العام عن انقاذ نحو  18 محاولة
ـاضي. وقـال انـتــحـار خالل اب ا
ـســتــشــفى عــمــار حـسن مــديــر ا
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وجـه مـــديـــر عـــام دائـــرة صـــحـــة
بـــغـــداد الـــكـــرخ جــاسـب لــطـــيف
احلجامي بـتخصـيص مبلغ 750
ـسـتشـفى الـشهـيد مـلـيون ديـنار 
مــحـمـد بـاقـر احلـكـيم ومـركـز ابن
الـبيـطـار جلراحـة القـلب لـتطـوير
واقـع الـعـمل واخلـدمـات الـطـبـيـة

والصحية والعالجية. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (احلـــجــامي جتــول في اروقــة
ـسـتـشـفى ومـنـهـا االسـتـشـارية ا
والـــــــــــــطـــــــــــــوار و اإلداريــــــــــــة
واخملتـبرات وغـيرهـا من األقسام
األخـرى من الـردهـات والـوحـدات
والـشــعب الـطـبـيـة  لالطالع عـلى
اخلـدمات الـطبـية الـصحـية فـيها
والعمل على تطويرها حيث وجه
بـتــخـصـيص مـبـلغ  500 مـلـيـون
ديـنـار لـتـطــويـر الـواقع الـصـحي

فيها).
شاكل واضاف انه (استمع إلى ا
ـــعــوقــات الــتـي تــعــوق ســيــر وا
ــســتــشــفى) الــعــمل في اروقــة ا
مـــــشـــــددا عــــلـى (ضـــــرورة بــــذل
ضـنـية في تـذلـيل هذه اجلـهـود ا
ــــعـــوقــــات وإيــــجـــاد احلــــلـــول ا

ناسبة).  ا
كـــــــمــــــا اوعـــــــز احلـــــــجـــــــامي بـ
(تـخـصـيص   250مـلـيـون ديـنـار
لــغــرض االعــمـــار والــتــاهــيل في
مركز ابن البيـطار جلراحة القلب

خدمة للصالح العام). 
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كـمـا نــفـذت الـدائـرة حــمـلـة لـقـاح
ـــوســـمـــيـــة ضـــد األنـــفـــلـــونـــزا ا
ـنـتـسـبـيـهـا  حـيث شـرعت فـرقـة
صـحـيـة من مـركـز صحـي السالم
الـنـموذجي الـتـابع لـقطـاع الـكرخ
لـلـرعـايـة الـصحـيـة بـتـلـقيح 200
مــــوظـف و من كـال اجلـــــنـــــســــ
باإلضـافة الى تـقد الـنصائح و
االرشـادات الصـحيـة لـلوقـاية من
خطـر االصابة بـعدوى االنفـلونزا
. فــــيـــمـــا جنـح فـــريق طــــبي  في

مسـتشفى الـشهـيد الصـدر التابع
لدائرة صـحة الرصـافة من اجراء
عـمـلـية جـراحـيـة الستـئـصال ورم
من سقف الفم النافذ الى العظم .
ـــســتــشــفى  فالح  وقــال مــديــر ا
حـسن الـعـنـبـكي  في بـيـان تـلـقته
(الـزمــان) امس ان (فـريــقـا طــبـيـا
قــــال  بــــرئــــاســـة مــــحــــمـــد عــــلي
الـــــفـــــرطــــوسـي جنح فـي اجــــراء
ريـضة تبلغ من العمر 25 عملية 
ســـنــة كـــانت تـــعـــاني من آالم في
الــفم وفـي بــعض االحـــيــان نــزف
دمــــــــــوي عــــــــــنــــــــــد تــــــــــنــــــــــاول
واضـــاف انه (وبـــعـــد الــــطـــعـــام)
اجــراء الـفــحــوصــات الـســريــريـة
اتــضح  وجــود ورم في مــنــطــقــة
واشـار ســقف الـفم نـافــذ لـلـعـظم)
الى ان (الـفـريـق اجـرى الـعــمـلـيـة

ــريـض في ردهــة بـــاســتـــقــبـــال ا
الـــطــوار وإجـــراء االســعـــافــات
االولـيـة والـفـحوصـات الـسـريـرية
واخملــتـــبــريــة وتــخــطــيط الــقــلب
وفـحص الفـعالـــــــــيـات احليـوية
واخـــذ عــــيـــنـــة من االدرار والـــدم
ــــعــــدة لـــفــــحـص مــــقـــــــــــدار وا
ــــواد الـــتي الــــســـمــــيـــة ونــــوع ا
ـــريـض اذا لم تـــكن تــــنـــاولـــهـــا ا
كــمــا ان هــنــاك حـاالت مــعــروفــة 
تـستـوجب غـسيل مـعـدة للـحاالت
ــريض بــأخـذ الــتي يــقــوم بــهــا ا
ـــواد الـــســـامـــة في الـــســـاعــات ا
االولى وإعـــطــــاء بـــعض االدويـــة

للمادة السامة).
مـــنــــوه  الى ان (نــــســـبــــة الـــذين
يــتـمــاثــلــون لـلــشــــــــــفـاء من 80
ــئــة حـســـــــــــب حـدة احلــالـة بـا

ـــأخـــوذة وكـــمـــيـــتـــهـــا ـــادة ا وا
ونوعيتها). 

مـن جـهـة اخــرى دعـا الــنـائب عن
مـحـافـظة نـيـنوى نـايف الـشـمري
إلى تضيف وزيرة الصحة عديلة
حـــمـــودي وأربـــعــــة مـــســـؤولـــ
ـناقشة وحكومـة نينـوى احمللية 

ما يحدث في احملافظة. 
وقـال الشـمـري في تـصريح امس
(نـطــالب تــضـيف حــمــود ووكـيل
ــالــيــة ورئـيـس صــنـدوق وزيــر ا
اعـــادة اعـــمــار الـــعـــراق واالمــ
الـعـام لـرئـاسـة الـوزراء وحـكـومة
نيـنوى احملـليـة ورئيس صـندوق
اعـــمــار نــيــنــوى لـــلــوقــوف عــلى
مــعـرفــة مـايــحــدث في احملـافــظـة
والـوصــول الى حـلــول نـاجـــــعـة

وحتديد اخللل). 

واسط يوميا ذهابا وإيابا ) .
واضاف ان (قـسم واسط بـشكل
خـاص جنح  بــتـحـقـيق واردات
االعــــلـى في تــــاريــــخـــهــــا خالل
كــمــا شــهــد ــاضــيـــة االشـــهــر ا
حتــقـيق اجنــازات عـلى صــعـيـد
الـبـنى التـحـتيـة تـمثـلت بـحمـلة
ــرائـبه خــدمـة ادامـة وتــطـويــر 
ألبـــنــــاء احملــــافــــظـــة ). واعــــلن
احلمامي عن  اجنـاز اعمال شد
ونـصب مـفـاصل جـديـدة لـسـكك
احلــــديــــد في مــــحـــطــــة قــــطـــار
(االســـــــــكــــــــــنــــــــــدريـه).واوضح
احلــمـامــيـفي تــصـريح ان (فـرق
الـوزارة الـهـنـدسـيـة تـمكـنت في
اوقات قياسية من اجناز اعمال
شـــد ونــصب مـــفــاصـل جــديــدة
لــلـســكـة احلــديـديــة في مـحــطـة
قــطـار االســكـنــدريــة  وبـتــكـلــفـة
بــسـيـطــة).واضـاف ان (الـوزارة
تـقــدم دعـمـهـا لــلـشـركــة الـعـامـة
لـسـكك احلـديـد و تـسـعـى دائـما
الداء افــــضل اخلـــدمــــات لـــنـــقل
ـــســافـــرين عـــبـــر الـــقـــطــارات ا

ؤمنة واحلديثة). ا

ـوانئ بسهولة لدخول أرصفة ا
وأمــــان) واوضـح الــــبــــيـــان ان
(احلـــفــــاره الـــعــــمالقــــة أبـــا ذر
سـتــشـتــرك في تــنـظــيف وإزالـة
ـتـراكـمـة فـوق حـطـام األطـيـان ا
الــســفــيــنــة الــغــارقــة تــمــهــيــداً

النتشاله من األعماق).
مــشـيـرا الى ان ( الـرافــعـة تـبـلغ
قــدرتـهـا ألـفي طـن ولـهـا الـقـدرة
على إنـتشـال االهداف الـعمالقة

ياه).  الغارقة في أعماق ا
WOLKŽ W dŠ

فــيــمــا قــررت الــشــركــة الــعــامـة
الدارة الـنـقل اخلـاص نقل 1800
طــــالب مــــجــــانـــا مـن األقــــســـام
الــداخــلــيـة الـى جــامـعــة واسط
يوميـا ذهابا وإيابـا .وقال مدير
عـام الـشـركـة  عــبـد الـعـظـيم في
بـــــيــــــان امس انـه تـــــنــــــفـــــيـــــذا
لــتـوجــيــهـات الــوزيــر كـاظـــــــم
احلـــــمـــــامـي بـــــدعم  احلـــــركـــــة
ـــبـــــــــادرة الـــعــلـــمـــيـــة تـــمت ا
بــتــوفـــيــر مــركــبــات نــقل  1800
طــــالب مــــجــــانـــا مـن األقــــســـام
الـــداخـــلـــــــــيـــة الى اجلـــامـــعــة
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نــصـــبت  وزارة الــنـــقل شــاشــة
عـــمالقــة بــطــول  30مــتــراً ذات

كـــــفـــــاءة (أج  –دي ) عـــــالـــــيــــة
اجلـودة في بـوابة مـطـار بـغداد

الدولي.
وقـــال بــيـــان لـــلــوزارة امس ان
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