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وتـوزعت ب  724 اتـصـاال يخص فـئة
الــرجـال و 104 اتــصـاالت تــخص فـئـة
الـنسـاء. واضاف عبـدالله ان الـشكاوى
واالســـتــفـــســارات جـــاءت بــواقع 265
واطـن طـالبـوا بـبحث مـيداني حـالـة 
واطـنـ بحـاجـة لتـدقيق و 166حـالـة 
بـيـانـات و 145ظـهـرت نـتـائـجـهـم فوق
مـــســـتـــوى خـط الـــفـــقــر و 111حـــالـــة
ـواطـنـ بانـتـظـار نـتائج الـتـخـطيط).
ودعت هـيـئـة احلمـايـة االجـتمـاعـية في

وزارة الـعـمل كل من لـديه استـفـسار او
شـــكــوى الى االتـــصــال بـــالــرقم 1018

. خالل أوقات الدوام الرسمي حصراً
وتـؤكــد الــهـيـئـة انـهـا مـاضـيـة بـإكـمـال
ــالــيــة الالزمــة االجــراءات الــفــنــيــة وا
إلطـالق الـــبـــحث االجـــتـــمـــاعي لألســـر
ـتـقـدمـة - الـكـتـرونـيـا - إلى الـشـمول ا
بــراتب اإلعـانـة االجــتـمـاعـيــة مـنـذ عـام
ــبــحـوثــة. وقــال بــيـان 2016  وغــيــر ا
تـلقته (الـزمان) امس ان الهـيئة تـطمئن

االسـماء التي ستنشـر تباعا) الفتا الى
انـه (ســيــتم الــعــمل بــنــفس االلــيــة في
أقـسام الهـيئة في احملـافظات وكل قسم
ــراجــعــ مع نــشــر ســيـــحــدد أعــداد ا
أســمـــائــهم في صــفــحـــة الــفــيــســبــوك
اخلـاصة بكل قـسم). واكد ان (احلضور
يـكون حـصرا لـلمـع فـقط مسـتصـحبا
ـصورة ـستـمسـكـات األصلـية وا مـعه ا
لــلــمـــعــ فــقط وال تــســلم االســتــمــارة
ـاســتـر كـارد اال لــصـاحب اخلــاصـة بــا
الــعالقـة حتـديـدا) داعـيـا الى (االلـتـزام
ـعـلـنـة لـلـوجـبـة الـسـادسـة بـاألسـمــاء ا
وافق ـراجعـة يوم اخلـميس ا وتـكون ا

27 حزيران اجلاري).
ـواطـنـ في كــمـا أكـمـل قـسـم شـؤون ا
هــيـئــة احلـمــايـة االجــتـمــاعـيــة بـوزارة
الــعـمل الــتـعـامل مع  828 اســتـفـسـاراً
وشـــكــوى وردته عــبـــر اخلط الــســاخن
لـلمدة من 1-16 حـزيران اجلـاري وذكر
مـدير الـقسم يـاس شـريف عبـدالله ان
الـــــقــــسـم اجنــــز الـــــتــــعـــــامل مع 828
اســتـفـسـارا وشـكـوى وردت عـبـر اخلط
الــســاخن مــشــيــرا الى ان (الــشــكـاوى
واالســــتــــفــــســـارات وردت مـن بــــغـــداد
واحملـــافــظـــات عــدا إقــلـــيم كـــردســتــان
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اجلـــمـــيـع بـــأن اســـمـــاءهم مـــؤرشـــفـــة
الــكـتـرونــيـاً وحـقــوقـهم مـحــفـوظـة وال
داعي لــتـصـديق الـشـائـعـات وضـعـيـفي
الـنفوس الذين يستغلون حاجة الفقراء
من اجـل الكسب احلرام. وتدعـو الهيئة
ـوقع ــواطـنـ الــكـرام الى مـتــابـعـة ا ا
االلـــكـــتـــروني وصـــفـــحـــات الــتـــواصل
ـعـتمـدة السـتقـاء االخـبار االجـتـماعي ا

الصحيحة من مصدرها.
ودعـت هـــيـــئــــة رعـــايــــة ذوي اإلعـــاقـــة
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دعـت هــــيــــئــــة رعــــايــــة ذوي اإلعــــاقـــة
واالحـــتــــيـــاجـــات اخلـــاصـــة في وزارة
الــــعـــمـل والـــشــــؤون االجــــتـــمــــاعــــيـــة
تفرغ من ع ا ـستفيدين من راتـب ا ا
ـــدنــيــ فـي بــغــداد الـــعــســكـــريــ وا
واحملـافظات الى مراجعة اقسام الهيئة
لــتـســلم االسـتـمــارة اخلـاصــة بـإصـدار
ـاســتـر كـارد. وقـال الــبـطـاقـة الــذكـيـة ا
الـــنــائب االداري لـــهــيــئـــة رعــايــة ذوي
االعــاقـة عــلي جــعـفــر احلــلـو في بــيـان
تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امـس ان (أســـمـــاء
ـتـفـرغ ـعــ ا ــسـتـفـيــدين من راتب ا ا
سـيـتم نـشـرهـا بواقع 200 اسـم يـومـيا
عـــــلى مــــوقـع الــــوزارة االلــــكـــــتــــروني
وصـــفـــحـــات الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي
الـعـائـدة لـلـوزارة والـصفـحـة الـرسـمـية
للهيئة وفق تواريخ مثبتة) مشيرا الى
ـــقــر الـــهـــيـــئــة ـــراجـــعــة تـــكـــون  ان ا
وأقــسـامـهـا في احملــافـظـات ابـتـداء من
16-6-2019 ـــــــوافق  يـــــــوم األحــــــــد ا
ــتــفــرغ لن ـعــ ا واضــاف ان (راتـب ا
يـتم صـرفـه ألي مسـتـفـيـد مـا لم يـراجع
ـاســتـر كـارد لــلـحـصــول عـلى بـطــاقـة ا
علـنة وحسب قوائم خالل الـتوقيـتات ا
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ـصرف الـعراقي لـلتجـارة امس االربعـاء مبنى االدارة الـعامـة اجلديد افتتح ا
في شارع الرشـيد ببـغداد فيـما كشف عن قـرب اطالق منصـة رقميـة لتقد

اخلدمات للمتعامل على مدار اليوم.
ــــصــــرف فـــــيــــصل وقــــال رئــــيـس ا
الــهــيـمـص لـ (الـزمــان) ان (افــتــتـاح
مبنى جديد لالدارة العامة للمصرف
ثل بـيـئة حتـفز وباقـسـام مخـتـلفـة 
ـــوظـف عــــلى تــــقــــد اخلــــدمـــات ا
االفــضـل  والســيـــمـــا ان عـــمـــلـــيــات
تـعـامـل ـصـرف متـاحـة جلـميـع ا ا
كمـا ندعـو اجلمـهور ورجـال االعمال
ـــصـــرف) لـالطالع عـــلى خــــدمـــات ا
ـصـرف بصـدد اطالق واضـاف ان (ا
مـنـصـة رقـمـيـة تـتـيح لـلـمـسـتـفـيـدين
ـــصــرف عـــلى مــدار الـــتــعـــامل مع ا
دة سنة  ,حيث ستكون اول اليوم و

 106مـــلـــيـــار ديـــنـــار الى خـــزيـــنـــة
ــثـلـة الــدولـة). من جـانــبـهــا قـالت 
ركـزي العراقي قـسمة صالح البنك ا
ـصــرف يـحـتل خالل االفـتــتـاح ان (ا
ـصـارف ـركـز االول ضـمن قـائـمـة ا ا
الـعـراقيـة احملـقـقـة للـنـمـو النه ومـنذ
تـأسيـسه يـتمـتع بـقـوة االستـمـرارية
صـرفي لتـحقيق الـفائـدة واالمان ا
فضال عن قـابـليـة االنتـشار الـداخلي
واخلـارجي من خالل شـبـكـة الـفـروع
راسلـ التي تفوق  400مراسال وا
ــالي ــتــدين في ارجــاء الــعــالم ا و
االمـر الــذي يـجـعـله واجــهـة الـعـراق
صرفية) داعية الى (احملافظة على ا
ــوقع االسـتــراتـيـجـي والـعـمل هـذا ا
عـلى سـبل االرتـقـاء به من خالل رفع
ـوجـهـة لـتـحـقيق مـسـتوى اخلـطط ا
الـتـنمـيـة االقـتـصـاديـة) واشارت الى

ان (التميز مشروعا وصناعة االبداع
ــنـتج طــريق الــنـجــاح الن حــمـايــة ا
صرف صرفي هو طلـيعة اهداف ا ا
والســـيــــمـــا ان هــــذه الـــتــــوجـــهـــات
ســتــنــعــكس ايــجـابــا عــلى الــقــطـاع
واوضـحت ــصــرفي بــشــكل عــام) , ا
ـصـرف اصبح مـرجعـية صالح ان (ا
لـــقـــيـــاس مـــدى تــــوافق االنـــشـــطـــة
صرفية مع متطلبات اجلودة ليس ا
ــســتــوى االقــلــيــمي بل عــلى عــلى ا
ـي ايـــضــــا ومـــا ـــســــتـــوى الــــعـــا ا
الـتصـنـيـفات واجلـوائـز الـتي حصل
ـصـرف دلـيال واضـحـا على عـلـيهـا ا
ـــتـــواصـــلـــة). ويـــعــزز جنـــاحــاتـه ا
ــصـرف دوره كــركــيـزة لـالقـتــصـاد ا
الوطني باستـمرار العمل على زيادة
حصة احلكومـة العراقية من األسهم
وتـوفـيـر الـسيـولـة الالزمـة من خالل

تــوسـيع أعــمـالــهـا مــحـلــيـاً ودولــيـاً.
وشـكل تشـجـيع االسـتثـمـار األجـنبي
وتــأمـيــنه أحـد األهــداف الـرئــيـســيـة
لــلــمـصــرف الــعـراقـي لـلــتــجـارة من
ـــصــرف في جـــمــيع خالل تـــواجــد ا
ــالـــيــة الــدولـــيــة وتــقــد احملـــافل ا

خدماته كخيار موثوق للمستثمرين.
ــــاضي ــــصـــــرف الــــعـــــام ا وجنح ا
اليـ الدوالرات بـتـوقـيع اتـفـاقـيـة 
مـع شــركــة جــنــرال الــكـــتــريك وبــنك
ســتـانــدرد تـشــارتـرد لـتــمـويـل خـطـة

صـرف تعود خدمة شـاملة يـطلقـها ا
) وكشف عن تعـامل بالفائـدة على ا
(قرب افتتـاح فروع جديدة لـلمصرف
داخل وخــــــارج الـــــعـــــراق). وتــــــابع
ــنــاسـبــة ان (هـذا الــهـيــمص خالل ا
ـصرف الصـرح يضم جـميع اقـسام ا
حتت ســقـف واحــد ويــتــسع لــنــحــو
 670موظفـا ويعـد واحد من سلـسلة
ـدة االجنـازات الـتي حتــقـقت خالل ا
ــاضــيــة مــنــهــا افــتــتــاح فـرعــا في ا
الـــســـعـــوديـــة واخـــر فـي االمــارات),
ـئة مـن ارباح مـؤكدا (حتـويل  50بـا
صرف لـلعام  2018والبالـغة نحو ا

احلــكـومـة الــعـراقــيـة لـزيــادة إنـتـاج
الطاقة الـكهربائـية والتي تهدف إلى
ـــنــازل تــوصـــيـل الـــكـــهــربـــاء إلـى ا
واألعمال الـتجـارية في جمـيع أنحاء
الــبالد. كـمــا وحـصـل عـلى جــائـزتي
أفضل بـنك محـلي في العراق 2018
و أفضل بـنك استـثمـاري في العراق
عام  2018خالل حفل تـوزيع جوائز
يـة للـبنوك في مجـلة فـاينـانس العـا
الــشــرق األوسط وشــمــال إفــريــقــيــا
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واالحـــتــــيـــاجـــات اخلـــاصـــة في وزارة
الــــعـــمـل والـــشــــؤون االجــــتـــمــــاعــــيـــة
تفرغ من ع ا ـستفيدين من راتـب ا ا
ـدنـي الـذين اسـتلـموا الـعـسكـري وا
الـدفــعـة األولى لالشـهـر كـانـون الـثـاني
وشــــــبــــــاط واذار  2019فـي بــــــغــــــداد
واحملـافظات الى مراجعة اقسام الهيئة
الســتالم االسـتـمـارة اخلـاصـة بـإصـدار
ـاسـتـر كـارد.  ونـقل الـبـطـاقـة الـذكـيـة ا
الـبيـان عن النـائب االداري للـهيـئة علي
جــــعــــفــــر احلــــلــــو قـــولـه ان (أســــمـــاء
ـتـفـرغ ـعــ ا ــسـتـفـيــدين من راتب ا ا
سـيـتم نـشـرهـا بواقع 200 اسـم يـومـيا
عـــــلى مــــوقـع الــــوزارة االلــــكـــــتــــروني
وصـــفـــحـــات الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي
الـعـائـدة لـلـوزارة والـصفـحـة الـرسـمـية
ـــعــ لـــلـــهــيـــئــة.  واضـــاف ان راتب ا
ـتـفرغ لن يـتم صـرفه ألي مسـتـفيـد ما ا
استر لم يـراجع للحصول على بطاقة ا
ـعـلنـة وحسب كـارد خالل الـتوقـيـتات ا
قــوائم االسـمـاء الــتي سـتـنـشــر تـبـاعـا
الفــتــا الى ان احلـضــور يــكـون حــصـرا
لـــلـــمــعـــ فـــقط مـــســـتــصـــحـــبــا مـــعه
ــصـورة ــســتــمــسـكــات األصــلــيــة وا ا

للمع فقط)

ذوو إعاقة
بإنتظار إجناز
معامالتهم

شارك بإفتتاح مبنى اإلدارة العامة للمصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص يتقدم ا
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كم كـانـت مـخـيـفــة  تـلك الـدبــابـات الـتي كـان يــسـتـخــدمـهـا اجلـيش
العـراقي أبان احلرب الـعراقيـة اإليرانـية  فلـقد كانت عـمالقة جدا 
وعندما تمر تـهتز األرض وكأن زلزال قد وقع  كـما كانت تفتك بكل
ـربوطـة على دوالـيبـها وحسب ـر حتتهـا بسـبب جنـازيرها ا شيء 
ـتـواضــعـة أعــتـقـد أنــهـا من بـقــايـا صـنــاعـات االحتـاد مــعـلـومــاتي ا
الـسـوفـيتـي احلربـيـة  والـتي كان الـعـراق وغـيـره من الدول الـعـربـية
يعـشقون شـراءها لرخص ثمـنها ومـتانتـها في تلك احلـقبة الـزمنية .
ــيــا من الــدول األكـثــر شـراء ال يــخـفـى عـلى أحــد أنــنـا نــصــنف عـا
للسالح  وذلك ألسباب عديدة ال أريد احلديث عـنها فلقد أشبعناها
حـواراً ونقـاشاً ومـنـذ وقت طويل  لـكن أسلـحتـنـا أغلـبهـا في الوقت
احلـالي ال قـيـمـة لــهـا أن حـدثت مـعـركـة ال سـمـح الـله . أنـنـا نـشـهـد
عصراً جـديداً في األسلـحة التي تـمتاز برخص الـثمن وقوة الـتدمير
ـتـلكـهـا في أسـلحـتـنا هذه الـنـقـاط الثالث نـحن ال  وصـغـر احلـجم 
والتي يشكل السواد األعظم منها أسلحة تقليدية معروفة للكل . لقد
ـكن تـصـورهـا بـأي شـكل من وصل األمـر لـدرجـة من الـسـهـولـة ال 
وأكــبــر دلـــيل عــلى صـــحــة كالمي طـــائــرة "الــدرويــنــز " األشـــكــال 
الـصـغـيـرة والــتي بـات حـتى الـصـغـار يـجــيـدون صـنـاعـتـهـا  فـهـذه
الـطـائـرة بـاالمـكـان ربـطـهـا مع سالح مـعـ ويـصـبح سالحـاً مـدمراً
بإمكانه الفتك بأبراج عسكرية محصنة . أيضا كل يوم جمعة ومنذ
ما يـقارب العـام وشبـاب كثـر في قطاع غـزة  يتظـاهرون مطـالب
بحـقـوقـهم  وهـنـاك منـهم أفـراد يـطـلـقون فـي الهـواء طـائـرات ورقـية
وبلونـات بالستيكـية  وما أن يتم اسـتهدافهـا من قبل اجلانب اآلخر
إال وتـهبط هـذه الـطائـرات الورقـيـة والبـلونـات البالسـتـيكـية وتـصبح

كتالً نارية حترق األخضر واليابس .

االب اليحتاج عيداً فأوالده هم عيده
قد اليكون االب مثالياً لكن حبه مثالي

قد يكون االب قاسياً لكنه حـنون وان لم يظهر ذلك قد يكون عبوساً
لكن قلبه يرقص لفرح ابنائه قد اليظهر احلزن لشيء اصاب اوالده

لكن قلبه يتمزق من اجلهم
قد اليـكون االب حقـيقيـاً لكنه يـعطف ويحـنو بصـدق فاالبوة تـضحية

نعه من البوح وصدق وحب وايثار لكن كبرياء الرجولة 
لك شجاعة االفصاح. وقليل من االباء من 

عن االب العربي احكي لكم فـهو يرفض ان يبدو رقيـقاً وحانياً على
اوالده خوفـاً من ان يبـدو ضعـيف او يفـقد شـيئاً مـن قوته ويحب ان
ظهـر قوي وقاس في بـعض االحيان يخـاف ان يظهر يكون دائـماً 
شعـوره البنـائه بل يخـاف حتـى ان يشعـروا بحـبه ويخـاف من خوفه

عليهم ويخاف ان يظهر ذلك خوفاً على صورته لديهم 
ـلك قلـباً اصالً وهم ايـضاً يـتصـوروا انه قاس اليـعرف احلب بل ال
ولكنهم يحسون بـقيمته بعد فقده الـعربي يخاف من ضعفه ويخاف
ان يرى احد دموعه وكانه ليس انساناً يحس ويشعر ولو اظهر تلك
ـشـاعـر لكـان خـيـراً له واجـدى ان يشـعـر من حـوله بـحـبه وحرصه ا
لـكن مــايـحــصل هـو الــعـكس مع االسف فــهـذا مــادرج عـلــيه ابـاؤنـا

سناه. واجدادنا وما عشناه و
االب هـو السـند وهـو خيـمة الـبيت وعـموده وقـد اليبـدو ذلك جلـياً اال
مع تـقــدم ابـنـاءه بــالـعـمــر ويـصـبـح لـكالً مـنــهم زوجه وبـيــته وحـيـاته
يـعرفـوا معـنى االب واالبوة ولـكن يكـون الوقت قـد فات مـنهم وتـكون

اخليمة قد ذهبت وعمودها قد انكسر.
االب الـغربي يـحب اوالده ويحـنو عـليهـم لكنـه اليضحـي كما الـعربي
فعند وقت وعمر مـحدد يتركهم ليـعيشوا حياتهم ويـتفرغ هو لنفسه
عكس االب العـربي فهو يـرى حياته فـيهم ويرى جنـاحه في جناحهم

وفشله فشلهم ويحمل همهم الى اخر حلظة في عمره.
اذا اردت ان تــرى اوضح صـورة لـنـجــاحك فـأنـظـر لــعـ ابـيك تـرى
فيها جنـاحك وفرحك صحيح ان االم هي الـبيت وسراجه لكن االب

درسة ولكن االب سقفها وسورها. هو سقفه وبابه االم هي ا
قـرأت مــقـال عن االب لالســتـاذ مـحــسن حـســ جـواد اقـتــبس مـنه

التالي 
"كـمـا احـتـفـلـنـا بـعـيـد االم في  21اذار عـلـيـنـا ان نـحـتـفل بـعـيـد االب
ونـقول البائـنا كل عـام وانتم بـخيـر ونقـدم لهم هـدية مـهمـا كانت ولو

 . قبلة على اجلب
امـا الـذين فقـدوا ابـاءهم بالـوفـاة فـلهم ان يـسـتذكـروا كم تـعب االباء

الى جانب امهاتهم على تربيتهم ورعايتهم.  
وكـمـا هـو احلـال في عـيـد االم فـان دول الـعالـم ال حتتـفل بـه في يوم
واحـد واخـتـارت الـدول ايـامـا مـحـددة فـي حـزيـران لالحـتـفـال بـهـذا
اليوم ومنهـا الدول العربيـة التي اختارت يوم  21حزيران عيدا لالب

.
معظم الدول الغربـية اخذت باالختيار االمـريكي لعيد االب وهو ثالث
يـوم احد من شـهـر حزيـران من كل عـام ولذلك فـهو يـتـغيـر ب سـنة

اضي  16حزيران .2019 واخرى وصادف هذه السنة يوم االحد ا
متى بدا االحتفال بعيد االب?

ويعـتقد الـكثيـرون أن هذا العـيد هو مسـتحدث ولـيس لديه أي جذور
تـاريـخــيـة  اال ان هـذا االعـتـقـاد خـاطىء حـيث أنه يـعـود الى أوائل

اضي  وبالتحديد الى قبل  110سنوات. القرن ا
وتـعود فـكرة تـخـصيص يـوم لتـكـر األب لـ سونـورا لويس سـمارت

دود من والية ميتشيغان األمريكية عام .1909
فبعـد أن استمـعت إلى حديث عن األم في عـيد األم أرادت أن تكرم
والـدهـا وليم جـاكـسُون سـمَارت الـذي عـمل على تـربـيتـهـا وأخوتـها

الـ 6بعد وفاة والدتها عام .1898
قـدمت الـشـابة حـيـنـذاك عريـضـة تُوصـي بتـخـصيـص يوم لالحـتـفال
بـاألب وحصـلت العـريضـة عـلى تأيـيد كـبيـر فنـالت الشـابة مـرادها
عام  1910باحـتفـال مدينـة سبـوك بـأول عيد لألب في  19حزيران

لتنتشر هذه العادة فيما بعد في دول أخرى"
حــريـاً بــنــا نـحـن ايـضــاً ان نــحـتــفل بــعــيـد االب
ونستذكره معه تضحياته وآالمه فهو يستحق
كل عام وانت بالف خير يا ابي ويا كل اب
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ـــؤتـــمـــر عـــادل الـــبـــصــــيـــصي فـي ا
ـتـقـدمـ الـصـحـفي قـائالً : ان عـدد ا
  30320ل أشــــــغـــــــال الـــــــدرجــــــات
الوظـيـفيـة الـبالغ عـددها  873 درجة
دينة واالقضية والنواحي في مركز ا
 وتـــقــسم الـــدرجــات عــلى الـــنــحــــو

اآلتي:
دينة مركز ا

137 مدرسا  82 معلما  136معلما
جــامـــعــيــا  57 مــوظـف خــدمــة 29

حارسا ليليا 
قاطع الكوفة

 60 مـدرسا 36 مـعـلـما  59مـعـلـما
جــامـــعــيــا  25 مــوظـف خــدمــة 13

حارسا
ناذرة قاطع ا

 43 مـدرسا  26مـعـلـما  43مـعـلـما
جامعيا  18موظف خدمة  9حراس

ليلي
واختتم البصيصي حديثة بالقول ان
(عــدد من الــدرجــات الــوظــيــفــيــة في
ديـوان الـتـربـيـة   لـيـصـبح اجملـمـوع
  873درجـــــة وظـــــيـــــفـــــيـــــة حـــــيث
االسماءللمـتقدم علـنت ليلة االثن
واالعتراضـات ستبـدأ من صباح يوم

.( االثن

وبــ نـــائب الــكــرعـــاوي ان (جــمــيع
جلــان الـــتــعــيــ اعــتــمــدت ضــوابط
األمـــانـــة الـــعـــامــــة جملـــلس الـــوزراء
ــــرقــــمـــة بـ 4و 8و10 ولــــقــــراراتـه ا
اضـافـة الى ضـوابط وزارة الـتـربـيـة
ــقـبــولـ واالســمـاء لــلـمــتـقــدمـ وا

بالـتعـي سـتظـهر اسـمائـهم اللـيلة 
وهي نــتـــائج  أولــيـــة لــلـــمــقـــبــولــ

بالتعيينات على مالك التربية. 
واكد الكرعاوي ان (مدة االعتراضات
سـتـبدأ مـن يوم  24/6/2019ولـغـاية
يــوم   9/7/2019 وبـــعــدهـــا ســـتــتم
ـصـادقة الـنـهـائـيـة من قبـل احملافظ ا
يـوم  15/7/2019 والــكل مــلــتــزمـ

واعيد).  بهذه التوقيتات وا
مشيراً الى (اننا اعطينا احلرية لهذه
الـلجـان في الـتعـامل بـحيـاديـة كامـلة
وبــــعــــيــــداً عن احملــــســــوبــــيــــة واي
ضغوطـات اخرى سواء من احملـافظة
او مجلس محافـظة اواي جهة أخرى
.منوهاً : الى انه سـيتم اعالن اسماء
ــتــقــدمــ والــبــالغ عــددهم جــمــيع ا
( (30320وحــــــسب نـــــــقــــــاطــــــهم و
مناطقـهم اجلغرافيـة واالختصاصات
ـعلـومات . من وحسب االسـتـمارة وا
جانبـة اكد مديـر عام التـربيةالـدكتور

اسـتـلـمـنا مـنه    366عـلـبة وهـو من
االدوية بـاهـضـة الثـمن  جـداً وكانت
ـرضى). تــشـكل عــبـئــاً كـبــيـراً عــلى ا
مـوضـحـاً ان (سـعـر الـعـلـبـة الـواحدة
منه يبـلغ نحو  20الف دوالر  بيـنما
يـتم اعــطـاؤهـا مـجـانــا لـلـمـريض عن
طـــريق مـــركـــز اجلـــهـــاز الـــهـــضـــمي
والــكـــبــد). مــشــيــراً الى ان (الــســعــر
االجـمالي لـهـذا الـعالج وحـده بلغ  7
مليار دينار وباالضافة الى ذلك  فقد
 اسـتالم  كــمـيـات جــيـدة  من مـادة
دوائية خاصة باالمـراض السرطانية
 وهي االخرى غاليـة الثمن   وبـكلفة
تـــصل الى مـــلـــيــاري ديـــنــار لـــيــصل

مـــجـــمـــوع مـــبـــالغ االدويـــة الـــتي 
استالمها  9 مليارات دينار .

ــديــريــة الـعــامــة لــتــربــيـة وعــقــدت ا
النجف مـؤتمراً صـحفيـاً مساء االحد
في مقـرها حـضرته (الـزمان) لألعالن
عـن الـنــتــائج االولــيــة لــلـتــعــيــيــنـات
لــلــمـــتــقــدمــ عـــلى مالك الـــتــربــيــة
بـــحــــضــــور نــــائب احملــــافظ هــــاشم
الكـرعاوي ورئـيس جلـنة الـتربـية في
مــجـــلس الــنــجف عــمــار الــعــربــاوي
ومــديـر عــام تـربــيـة احملــافـظــة عـادل

البصيصي .

مـــيـــســـان). ووجه احملـــافـظ  (دائــرة
صـحـة مـيـسـان بـتخـصـيص عـجالت
اإلسـعـاف اجملـهــزة بـحـسب احلـاجـة
الــفـعـلـيـة لــلـمـسـتـشــفـيـات في مـركـز
احملـافــظــة والـوحــدات االداريـة  من
اجل تقد أفضل اخلدمات الصحية

.( للمواطن
وتــســلـمت مــخــازن قــسم الـصــيــدلـة
ــســتـلــزمــات الـطــبــيــة  في دائـرة وا
رض صحـة النـجف ادوية خـاصة 
التهاب الـكبد الـفايروسي واالمراض
السرطـانية وبـقيمـة  اجمالـية  بلغت
تـسـعـة مـلـيـارات ديـنـار . واكـد مـدير
سـتلزمات الـطبية قسم الصـيدلة  وا
في الدائـرة الصيـدالني  حامـد حمزة
الــــعــــلـــيــــاوي لـ (الــــزمـــان) امس ان
(االدويـــة وهي مـــجـــهـــزة عن طـــريق
وزارة الــصــحـة  وصــلت عـن طـريق
الـشـركـة الــعـامـة لالدويـة كـيـمـاديـا).
مـــضــــيـــفـــاً انه ( اســـتالم االدويـــة
وتوزيعها الى مـنافذ التصريف  في
ـرضى نـفس الـيـوم لـتـلـبـيـة حـاجـة ا
الـيـهـا). وبــ الـعـلـيـاوي ان (الـدواء
ـــرض الـــتـــهـــاب الـــكـــبــد اخلــاص 
الفايـروسي (الهـارفوني ) يصل ألول
مـــرة الى مــحـــافــظــة الـــنــجف  وقــد

تسلمت يوم امس   12عجلة اسعاف
ذات إمـكـانـيـات مـتـطـورة ومن مـنـشأ
أمــــريــــكـي مــــوديل  2018و .(2019
مـــضــيـــفــاً ان (احملـــافــظــة كـــانت قــد
تـعاقـدت بـشأنـها مـع الشـركـة العـامة
لـتـجـارة الــسـيـارات لـتـوريـدهـا ومن
تخصـيصات تـنميـة االقاليم حملـافظة
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اعلن محافظ  مـيسان علي دواي الزم
عـن اجنـــاز مــــشـــروع جتــــهـــيـــز  12
عــجـــلــة إســـــــعــاف حــديــثــة مــوديل
 2018 - 2019 حتــتـوي عــلى كــافـة
ـتطـورة. وب الـتجـهـيزات الـطـبيـة ا
دواي في بـيان ان (مـحـافـظة مـيـسان
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محافظ ميسان يعلن استالم احملافظة لسيارات اسعاف حديثة

نرجو من السيـدة امينة بغداد االيعاز الى دوائر االمانة متابعة واقع ساحة الفردوس التي
تركت بعد رفع السـياج اجلديدي وظهور كثـبان رملية وقيام بـعض ضعاف النفوس برمي
ـقابل جلامع 17 النـفايـات داخل الساحـة والسيـما اكـياس االنقـاض قرب كـتف السـاحة ا

رمضان. ساحة الفردوس تستصرخكم قبل ان تتحول الى مكب للنفايات.
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