
اأتفق��ت دائرة �ص���ؤون االلغ��ام يف وزارة ال�صحة والبيئة 
عل��ى اأن�ص��اء غرف��ة عملي��ات الإدارة االزمة فيم��ا يتعلق 
بالتخل���ص من االلغام واملخلفات احلربية غري املنفلقة 
. مدي��ر عام دائ��رة �ص���ؤون االلغام خالد ر�ص��اد قال يف 
بي��ان �صحف��ي , ان الفرق الفنية التابع��ة للدائرة اجرت 
زي��ارات ميداني��ة  لناحي��ة القي��ارة يف حمافظة نين�ى 
لل�ق���ف  عل��ى امل�اق��ع امللغ�م��ة و املت���ررة ج��راء 
م��ا خلفه تنظيم داع���ص االرهابي من اكدا���ص حربية و 
الغ��ام وعب�ات نا�ص��فة وا�ص��اف , انه مت خ��ال الزيارة 
االتفاق مع حمافظ نين�ى )ن�فل العاك�ب(على ان�ص��اء 
غرفة عملي��ات الإدارة االزمة فيما يتعلق بالتخل�ص من 
االلغ��ام واملخلف��ات احلربية غري املنفلقة , م�ص��ريا "ان 
املح���ر امل�ص��رك ال��ذي مت ت�قيعه يت�ص��من املهام و 
ال�اجب��ات املرتب��ة عل��ى الدائرة كاحلم��ات الت�ع�ية 
وم�صاعدة ال�صحايا باالإ�صافة اىل امل�ص�حات امليدانية 

التي �صتنفذ قريبا"

ت�قعت الهيئ��ة العامة لاأن�اء اجل�ية والر�ص��د الزلزايل, 
االربع��اء, ان يك���ن طق�ص ي�م غد اخلمي���ص غائم جزئيا 
ويف بع���ص االماك��ن غائ��م ودرج��ة احل��رارة العظم��ى 
املت�قع��ة يف مدينة بغداد 13ْم. وا�ص��اف ان طق�ص ي�م 
اجلمعة املقبلة �ص��يك�ن يف املناط��ق كافة غائما جزئيا 
يتح���ل تدريجي��ا اىل غائ��م م��ع ت�ص��اقط امط��ار خفيفة 
لي��ا ابت��داء من االق�ص��ام الغربي��ة من الب��اد, ودرجات 
احلرارة ترتفع ب�ص��ع درجات عن الي�م ال�صابق. واو�صح 
ان طق���ص ي�م ال�ص��بت املقبل �ص��يك�ن يف املناطق كافة 
غائما مع ت�ص��اقط امطار مت��ص��طة ال�ص��دة وتك�ن غزيرة 
يف بع���ص اق�ص��ام املنطقة ال�ص��مالية وحدوث ع�ا�ص��ف 
رعدي��ة احيانا, ودرجات احل��رارة تنخف�ص عدة درجات 
يف املنطقت��ن ال�ص��مالية وال��ص��طى وتك���ن مقاربة يف 
املنطق��ة اجلن�بي��ة للي�م ال�ص��ابق. وا�ص��ار البيان اىل ان 
طق���ص االح��د من اال�ص��ب�ع املقب��ل �ص��يك�ن يف املنطقة 
ال�صمالية غائما مع ت�صاقط امطار مت��صطة ال�صدة وتك�ن 
غزي��رة يف بع���ص اق�ص��امها و ح��دوث ع�ا�ص��ف رعدية 
احيانا, مبينا ان املنطقتن ال��ص��طى واجلن�بية �ص��ح�ا 
مع قطع من الغي�م عدا اق�ص��امهما ال�رقية تك�ن غائما 
مع ت�ص��اقط امط��ار مت��ص��طة ال�ص��دة وحدوث ع�ا�ص��ف 
رعدية احيانا يتح�صن تدريجيا, ودرجات احلرارة ترتفع 
ب�صع درجات يف املنطقتن ال��صطى واجلن�بية يف حن 

تك�ن مقاربة يف املنطقة ال�صمالية.
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يق�ل رئي�ص اللجنة العليا حلل النزاعات الع�صائرية 
ال�ص��يخ يع��رب املحم��داوي ملرا�ص��ل <<اجل�رنال 
ني���ز>> الي���م طرح ه��ذا املق��رح الن فيه جنبة 
�رعي��ة وجميع اع�ص��اء اللجنة يتفق���ن على ذلك 
االمر الأننا نحت��اج اىل عدم التبذير فهناك جمال�ص 
عزاء يتم فيها ذلك خ�ص��صا يف االيام االخرية من 
جمال�ص العزاء اذ ت�رف ام�ال طائلة ويتم ا�صافة 
م���اد غذائية مثل احلل�ي��ات , البق��اوة ,والدهينة 
وه��ذا االمر ه��� ال يخ�ص الع�ص��ائر فق��ط بل جميع 

ابناء املحافظة.
 ويب��ن املحم��داوي, ان��ه م��ن الغري��ب ان ت�رف 
الع�ص��رية اأم�اال طائلة  على جمل���ص عزاء وفاة اأحد 
افرادها خ�ص��ص��ا ان كان ذو حالة مادية �صعيفة  
يف وق��ت ان��ه يف حيات��ه مل ت�ص��األ علي��ه الع�ص��رية 
االقت�ص��ادية  ب�ص��بب ظروف��ه  يع��اين  عندم��ا كان 
املردية واكرث الفقراء ال ُي�صاأل عليهم ال يف ال�صيف 

وحره وال يف ال�صتاء وبرده  .
 وي�ؤك��د , اأن ه��ذا االم��ر ي��دل عل��ى ك��رم الع�ص��ائر 
العراقي��ة ونح��ن جمتمع ع�ص��ائري ولكنن��ا نحتاج 
اىل ن��دوات ت�عي��ة به��ذا االم��ر لت�ف��ري االم�ال يف 
اأم���ر مهم��ة ندعم به��ا الع�ائ��ل املتعفف��ة مثا او 
اال�ص��خا�ص الذين ال ي�ص��تطيع�ن الزواج ويف هكذا 

ام�ر نرحم لاأم�ات ونح�صن اليهم.
 ويرى ال�صيد علي ال�صايف مدير العاقات واالعام 
يف اللجن��ة العلي��ا حل��ل النزاع��ات الع�ص��ائرية من 
خ��ال حديثه, اأن اكرث ما يح�ص��ل يف هذا االمر ه� 
تقليد للع�ص��ائر ونحن نرى انه حتى املرجعية تقف 
بال�صد من  االفراط يف الطعام يف جمال�ص العزاء .

الع�ص��ائر ال تقب��ل  ان بع���ص  ال�ص��ايف,   وي�ص��تمر 
باإقام��ة جمال�ص الع��زاء اال يف ما يعرف ب�)اجل�ادر 
اجل�ام��ع  يف  الع��زاء  جمال���ص  اقام��ة  (وترف���ص 
واحل�ص��ينيات ,م�ص��ريا اىل ان , بع���ص الذي يت�ف�ن 
ه��م كان�ا مر�ص��ى وكان باإمكانه��م ت�فري االم�ال 
لعاج املري�ص, هناك حمافظات لها ي�م واحد يف 
جمل���ص العزاء كم��ا اأن بع�ص الع�ائ��ل يف املجتمع 
الب���ري قد ب��داأت تتفهم ذل��ك ورمب��ا ت�افق على 

الراأي الذي نطرحه. 
ويتعج��ب ال�ص��ايف م��ن ���رف مبال��غ مالي��ة يف 
جمال���ص الع��زاء الت��ي ت�ص��ل احيان��ا اىل اك��رث من 
30 ملي���ن دينار عراقي يف حن ان اغلب ع�ائل 
املت�ف��ن ال متتل��ك ام�اال لذل��ك, مطالبا ب��ان يتم 
املقاتل��ن  اىل  وال�الئ��م  االم���ال  به��ذه  الت��رع 
يف احل�ص��د ال�ص��عبي والق���ات االمني��ة الت��ي تقاتل 
االره��اب, متمنيا ان يتم ال�ص��عي لتطبيق هذا االأمر 
م��ن وكاء املرجعي��ات والطبق��ات املختلف��ة يف 

املجتمع.
 �ص��يخ ع�ص��رية ال�ص��ادة الغريفين را�ص��ي الغريفي 
يق���ل , بعد عام 2003 تنام��ت ظاهرة التبذير يف 
جمال���ص العزاء كذل��ك يف االعرا�ص , كما ان التبذير 
يف جمال���ص الع��زاء ه��� اكرث من ال��ذي ي�رف يف 
املنا�ص��بات واالعرا�ص كما اأن با�ص��تطاعة الع�صائر 

ا�صتثمار تلك االم�ال لتزويج ال�صباب بها.
 ويتابع الغريفي , االم�ال التي ت�رف يف جمال�ص 
الع��زاء  اأو م��ا يع��رف بالفاحتة باإمكانن��ا �رفها 
عل��ى ام�ر اخرى رمبا �رفه��ا الأداء اعمال خريية 

ُتهدى اىل روح امليت فرمبا قد يك�ن مطل�با �صاة 
او �صيام , م�صريا اىل ان �رف هذه امل�ا�صي ب�صكل 
م�ص��تمر ت�ؤثر على الرثوة احلي�اني��ة  ,كما اأن  اغلب 
الع�ص��ائر يف حمافظة الب�رة ت�افق على م��ص�ع 
الغاء ما يعرف ب�اجب الفاحتة او جمال�ص االفراح .
 وللم�اط��ن الب���ري راأي يف ذلك , يق�ل اأب� حممد 
, ان هذا االمر ا�صتفحل يف خمتلف مناطق حمافظة 
الب���رة فم��ن املفرو���ص ان يقت���ر االم��ر عل��ى 
جمل�ص الفاحتة او االعرا�ص والتهنئة فقط والتعزية 
بعيدا عن �رف ام�ال طائلة والتي رمبا ت�ؤثر على 
دخل الفرد �ص�اء كان يف جمل�ص الفاحتة او االفراح.
 فيم��ا تتفق ام ف��رح وهي تعم��ل م�ظفة يف احدى 
دوائ��ر الدول��ة م��ع مق��رح الغ��اء م��ص���ع اعطاء 
االم���ال وذبح ال�الئم يف جمال���ص العزاء واالفراح 
واملنا�ص��بات , مطالب��ة ب�ص��ن قان�ن مين��ع ذلك ل� 
تطلب االمر م�صرية اىل انه يجب �رف هذه االم�ال 
واملر�ص��ى  الفق��راء  وم�ص��اعدة  خريي��ة  ام���ر  يف 
والعج��زة وذو الدخل املحدود يف املجتمع العراقي 

والب�ري.

سؤال للنازحين والمهاجرين:

هل ستعود إلى الموصل إن حل فيها السالم ذات يوم؟
م��ات يفَّ ذل��ك االأحمق ال��ذي اعتقد اأن امل��ص��ل ميكن ن�ص��يانها 
مبج��رد اأن اأحم��ل حقيبت��ي واأرحل بعي��داً عنها. فها ه��� ذا عام 
غربتي الثالث يكاد ينق�ص��ي وما زلت اأج�ب بذاكرتي �ص���ارعها 
واأزقتها ومدار�صها وبي�تاتها التي �صمت اأربعن �صنة من عمري.
 رمبا هي لي�ص��ت مث��ل مدينة Skien الرنويجية ال�ص��احرة التي 
اأقطنه��ا االآن م��ع عائلتي ال�ص��غرية, فامل��ص��ل الت��ي كانت يف 
مقدم��ة امل��دن العراقية عق���داً ط�يلة عاقبتها احل��روب العبثية 
املتاحق��ة وخنقها االإرهاب ب�ح�ص��يته فراجع التعليم وت�قفت 
حرك��ة االقت�ص��اد واأحيل��ت دور ال�ص��ينما وامل�ص��ارح اىل التقاعد 
واعتقل��ت امل��راأة يف �ص��جن املنزل و�ص��ار امل�ت عق�بًة الأب�ص��ط 

خمالفة اأو جمرد فكرة تغيري تخطر يف البال. 
 لكنه ال�طن ي�ص��دين اإليه باأ�ص��اك غري مرئي��ة ويبقيني دائراً يف 
فلكه, هذا ه� اجل�هر وباقي االأ�ص��ياء جمرد ق�ص���ر ف�ق بع�ص��ها 
راكمتها الظروف ورمبا اأخطاوؤنا كم�اطنن �ص��مح�ا لكل ذلك اأن 

يحدث ثم اأداروا ظه�رهم ورحل�ا بب�صاطة.
 ولطامل��ا اعتق��دت باأنن��ي اأك��رث �ص��خ�ص م��ص��لي يع��اين م��ن 
ا�ص��طرابات دوار املهجر واأنن��ي ال�حيد الذي اكت�ص��ف اأن احلبل 
ال�ري بن املدن واأبنائها ال ينقطع اأبداً غري اأنني اأدركت خطاأي 
الف��ادح ي�م ح�رت جل�ص��ة اأقامها املركز الثق��ايف العراقي يف 

اأو�صل� للروائي امل��صلي حممد املفتي.
 الروائ��ي املذك���ر مقي��م يف الرنويج من��ذ )17( �ص��نة ومع ذلك 
ب��دا كاأنه و�ص��ل للت��� فقد كانت تف���ح منه روائح ب��اب ال�راي 
واملناطق ال�ص��عبية يف حلظات ما قبل مدفع االإفطار وتنطلق من 
بن يديه اأ�راب حمامات الغابات وفرا�ص��ات ال�ص��ه�ل الربيعية 
املل�ن��ة وتقطر من عيني��ه دم�ع النازح��ن يف خميمات احلزن 

والباقن يف معتقات االأ�ر حتت نري احتال داع�ص. 
علمن��ي املفتي ي�مها وه� ينقل بحما�ص��ة ثائر معان��اة اأهله اأن 
ال�ط��ن لي�ص جمرد �ص��عار نرفعه ونل�ص��قه على ج��دران منازلنا 
وكتبنا املدر�صية, بل ه� خمت�م على جباهنا وخمب�ء يف قل�بنا 
و�صمائرنا وملت�صق باأرواحنا واأينما امتدت بنا خط�ات الرحيل 

�صيظل �صاكنًا فينا. 
 قلت له بخجٍل مثل تلميذ يف در�صه االأول: "هل تع�د اىل امل��صل 
اإن حل ال�ص��ام فيها ذات ي�م؟". فكر قليًا قبل اأن يجيب: "األي�ص 

علي اأن اأغادرها اأواًل"؟.
 �ص��عرت باأنن��ي ح���رت انف��ي يف خ�ص��ص��يته وج��اوزت خطًا 
اإن�ص��انيًا اأحم��را, فف��ي الرنوي��ج ال ميك��ن اأن ت�ص��األ الغرب��اء عن 
اأ�صيائهم اخلا�صة وتدور احل�ارات يف الغالب عن الطق�ص وق�صاء 
العط��ل والطع��ام.  املفتي �ص��طب كل ذل��ك واأعادين م��ن �رودي 

بق�له: "علينا اأن نرد للم��صل دينها الذي يف اأعناقنا".
 التقط �ريعًا عامة اال�ص��تفهام املر�ص���مة عل��ى وجهي وتابع: 

يج��ب اأن نبقيه��ا �ص��من االإط��ار العراق��ي ونقط��ع الطري��ق على 
م��ن يريد ف�ص��لها بعد حتريره��ا من داع�ص بذريع��ة حت�يلها اىل 
اإقليم وغريها من امل�ص��اريع التي يجري تداولها بن ال�صيا�صين 
ويقيم���ن له��ا امل�ؤمت��رات والن��دوات ويروج�ن لها يف و�ص��ائل 
االإع��ام لكن دون اأن ياأخذوا راأي م�اطني املدينة املعزولن يف 
امل��صل ب�صبب قطع و�صائل االت�صال عنهم من ه�اتف وانرنيت 

ومنع ا�صتخدام اأجهزة ال�صتايت التلفزي�نية.
 "األي���ص حت�يلها اىل اإقليم حًا ملنع تكرار ما جرى يف امل��ص��ل 
م��ن جتاه��ل بغ��داد مللفاته��ا االأمني��ة واالقت�ص��ادية واالكتفاء 
مب�صاهدتها �ص��ن�ات وهي تعاين من �رطان االإرهاب ثم تركتها 

لقمة �صائغة له ب�صحب �صلطتها االأمنية"؟.
 قاطعن��ي به��دوء وه��� ي�ص��غط بي��ده عل��ى كتف��ي: "ال�ص��يناري� 
املط��روح االآن ه� حت�يل نين�ى اىل عدة حمافظات على اأ�ص��ا�ص 

عرقي وطائفي وهذا يحمل يف طياته خطراً م�صتقبليًا كبرياً".
�ص��األته جم��دداً: "هذه ه��ي طبيع��ة االأقاليم جمم�عة م��ن النا�ص 
اإداري��ة",  وح��دات  �ص���ئها  يف  وتت�ص��كل  انتم��اءات  جتمعه��م 
ح��رك اأ�ص��بعه نافي��ًا: "هذا لن ي�ص��تقيم مع نين���ى الأن مك�نات 
املحافظات املفر�صة م�ص��ابٌة اأ�صًا بجرح عميق اأحدثه داع�ص 
واأ�ص��باب اخل�ص���مة �ص��تظل باقية وال ميكن جمعها بب�صاطة يف 
اإقليم بل �صيف�ص��ل بع�ص��ها االندماج مع اجلريان كق�صاء �صنجار 
مث��ا وم��دن �ص��هل نين���ى واأرى انه��ا ل��ن ت��ردد اأب��داً يف طلب 

االن�ص��مام الإقلي��م كرد�ص��تان بداًل م��ن الدخ�ل يف نظ��ام اإداري 
غام���ص ب��ا حماية اأو م�ص��در مت�يل وا�ص��ح اإن رف�ص��ت بغداد 

اإقراره ودعمه من امل�ازنة العامة".
 انتابتن��ي جمدداً اأعرا�ص دوار املهجر واأنا اأحاول فك اال�ص��تباك 
الذهني بن االأمنيات وواقع احلال فا منا�ص اأمام املدنين غري 
الدخ�ل يف دوامات ال�راعات ال�صيا�ص��ية وال يكادون يخرج�ن 

من اأزمة حتى يجدوا االأخرى تفتح اأذرعها االأخطب�طية لهم.
 قلت كمن يحدث نف�صه: "االأمر مت�قف على ما �صيقرره النا�ص ", 
اأبت�ص��م حممد املفتي وفر�ص كفه يف حركة ا�صتباقية ملا �صيق�له 
لكنني وا�ص��لت: "رد الدين ملدينتنا يكمن يف ال�ق�ف مع النا�ص 
لتقرير م�ص��ريهم باأنف�ص��هم بداًل م��ن اأن يقرره االآخ��رون عنهم‘ 
علينا اأن نن�ص��ت لهذا ال�ص���ت فقط وننقله للعامل لك�ص��ب التاأييد 
والدعم".  هز راأ�ص��ه متفهمًا فجذبتني اأ�ص��اك ال�طن غري املرئية 
بق���ة ورح��ت اأق�ل, على اأه��ايل نين�ى اأن ي�ص��تفيدوا من الدر�ص 
القا�ص��ي ويفت�ص���ا عن امل�ص��ركات ذاتها الت��ي جمعتهم من قبل 
وجعل��ت اأجرا���ص الكنائ�ص تدق يف امل��ص��ل اىل ج���ار تكبريات 
اجل�امع يف �ص��ام عا�ص��ه معًا وذاق طعم حاوت��ه العرب والكرد 

والركمان واالإيزيدية وال�صبك.
 اأفرج عن ابت�ص��امة عري�صة و�صاألني ناظراً يف عيني: هل �صتع�د 
اىل امل��صل اإن حل ال�صام فيها ذات ي�م؟ اأجبت على الف�ر مقلداً 

لكنته: "األي�ص علي اأن اأغادرها اأواًل"؟.

بغداد ـ متابعة 

قد يعتقد االن�سان انه 
مبجرد مغادرته املكان 

اىل اآخر اأف�سل �سين�سى 
اأيامه وتاأريخه الطويل يف 

وطنه و�سيتاأقلم �سريعا 
مع املكان اجلديد، لكن 

الذكريات القدمية تبقى 
جتوب يف االذهان.

تقرتح اللجنة العليا حلل 
النزاعات الع�سائرية يف 
حمافظة الب�سرة ان يتم 

الغاء مبالغ املال الواجبة يف 
جمال�س العزاء )الف�سل كما 

يف الت�سمية ال�سعبية ( او ما 
يعرف بالفواحت وكذلك يف 

منا�سبات االفراح واالعرا�س 
والذي ينت�سر منذ �سنوات 
عديدة يف خمتلف مناطق 

حمافظة الب�سرة ويف العراق 
ب�سكل عام وهي عادات 

وعرف ع�سائري مت�سكت بها 
بع�س الع�سائر.

استقالة 2074 موظفًا في القطاع الصحي بكردستان 
خالل 2016

انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في مخيمات النازحين 
بعامرية الفلوجة

إنشاء غرفة عمليات خاصة بإزالة المخلفات الحربية 
في نينوى

عشائر البصرة تقترح الغاء والئم "الفواتح" ومناسبات األعراس

بغ��داد � متابعة:  اعلنت وزارة ال�ص��حة باإقليم كرد�ص��تان, ا�ص��تقالة 2074 
طبيبا وم�ظفا يف القطاع ال�ص��حي, منذ االول من كان�ن الثاين وحتى 22 

ت�رين الثاين لعام 2016.
وذك��رت ال�زارة يف اح�ص��ائية له��ا, ان 2074 طبيبًا وم�ظف��ًا يف القطاع 
ال�صحي, قدم�ا ا�صتقالتهم, بينهم 342 متقاعداً فقط, مبينة انه مت ا�صتقالة 

745 طبيبًا, و628 عامًا يف القطاع ال�صحي خال تلك الفرة.
م��ن جه��ة اخرى ق��ال اخلبري يف الط��ب االجتماعي يف ت�ريح ل��ه, اإن هذه 
االأرقام كانت مت�قعة, الأن امل�ظف اإذا مل يكن را�صيًا عن عمله, ومل يح�صل 

على مقابل مادي كاٍف, فاإن من ال�صعب اأن ي�صتمر يف واجباته.
واأ�صاف اأن امل�صكلة ال تقت�ر على تركهم للعمل, فالذين ال زال�ا م�صتمرين 
بالعم��ل ال ي�ص��تطيع�ن اأداء مهامه��م االجتماعي��ة كال�ص��ابق ب�ص��بب االأزمة 

املالية.

االأنب��ار � خا�ص:  ك�ص��ف ع�ص��� جمل�ص ق�ص��اء عامري��ة الفل�ج��ة, االربعاء, 
انت�ص��ار ظاهرة ترويج وتعاطي احلب�ب املخدرة و)الكب�ص��لة( بن النازحن 
يف خميمات عامرية الفل�جة.  وقال خ�صري الرا�صد ملرا�صل )اجل�رنال ني�ز(, 
ان ا�ص��تمرار وج�د الع�ائل النازحة يف خميمات النازحن يف االنبار ومنها 
يف ق�ص��اء العامري��ة جن�بي الفل�ج��ة دون ع�دتهم ملناطقه��م املحررة من 
تنظي��م داع�ص االرهابي, �ص��بب بظه�ر حاالت �ص��لبية منه��ا ترويج وتعاطي 
املخ��درات ب��ن ال�ص��باب النازح��ن.. وا�ص��ار اىل ان بي��ع وتعاط��ي احلب�ب 
املخدرة و)الكب�صلة( باتت تنت�ر يف خميمات النازحن يف عامرية الفل�جة 
والت��ي ت�ص��م املئات من اخلي��ام من خمتلف اال�ر التي نزح��ت من الفل�جة 

وجزيرة الرمادي ومن الكرمة ومناطق اأخرى.

بغ��داد � متابع��ة : اتفق��ت دائ��رة �ص���ؤون االلغ��ام يف وزارة ال�ص��حة والبيئ��ة 
عل��ى ان�ص��اء غرفة عملي��ات الإدارة االزمة فيما يتعل��ق بالتخل�ص من االلغام 

واملخلفات احلربية غري املنفلقة. 
وق��ال مدير عام دائرة �ص���ؤون االلغام خالد ر�ص��اد يف بيان ل��ه ,الفرق الفنية 
التابع��ة للدائرة اجرت زي��ارات ميدانية  لناحية القي��ارة يف حمافظة نين�ى 
لل�ق���ف  عل��ى امل�اق��ع امللغ�مة و املت���ررة جراء ما خلف��ه تنظيم  داع�ص 
االرهابي من اكدا�ص حربية و الغام وعب�ات نا�ص��فة. وا�ص��اف ر�ص��اد انه "مت 
خ��ال الزيارة االتفاق مع حمافظ نين�ى )ن�اف  العاك�ب(على ان�ص��اء غرفة 
عملي��ات الإدارة االزمة فيما يتعلق بالتخل�ص من االلغام واملخلفات احلربية 
غ��ري املنفلق��ة", م�ص��ريا اىل ان "املح�ر امل�ص��رك الذي مت ت�قيعه يت�ص��من 
امله��ام و ال�اجب��ات املرتب��ة عل��ى الدائرة كاحلم��ات الت�ع�ية وم�ص��اعدة 

ال�صحايا باالإ�صافة اىل امل�ص�حات امليدانية التي �صتنفذ قريبا". 

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

  البصرة ـ محمد الجابري

بح��ث رئي�ص الهيئ��ة العليا للح��ج والعمرة خالد 
العطي��ة م��ع وكيل وزي��رة ال�ص��حة الفن��ي زامل 
العريبي, االربعاء, اال�ص��تعدادات املبكرة مل��صم 

احلج املقبل.
وذكر بيان للهياأة , اأن العطية التقى العريبي واكد 

خال اللقاء على "�رورة التن�ص��يق املت�ا�ص��ل 
وب�ص��كل مبكر مع وزارة ال�صحة ا�صتعدادا مل��صم 
احل��ج املقب��ل وتهيئة جميع املتطلب��ات الازمة 
لت�فري اخلدمة الطبي��ة املائمة حلجاج بيت اهلل 

احلرام."
ولف��ت العطية اىل عزم الهياأة مبكاتبها يف بغداد 
واملحافظ��ات ت�ص��كيل جلان م�ص��ركة مبكاتبها 

يف بغ��داد واملحافظ��ات بالتع��اون م��ع املراكز 
ال�ص��حية لفح���ص امل�اطن��ن الذي��ن �ص��ي�ؤدون 
منا�ص��ك احلج يف امل��ص��م املقبل, وال�ق�ف على 
مدى ا�ص��تطاعتهم من الناحية ال�صحية والعقلية 

وقدرتهم على اداء هذه الفري�صة.
من جانبه او�ص��ح وكيل وزيرة ال�ص��حة بح�ص��ب 
البيان ان "ال�زارة و�ص��عت املعايري وال�ص���ابط 

املنا�ص��بة الختي��ار اع�ص��اء البعث��ة الطبية التي 
�صرافق ق�افل احلجاج يف امل��صم املقبل."

وبن انه "�ص��يتم فتح عي��ادات طبية يف املنافذ 
امل��اكات  ار�ص��ال  اىل  ,باالإ�ص��افة  احلدودي��ة 
الطبية واالدوية ب�ص��كل مبكر ال�صتقبال احلجاج 
الطبي��ة  اخلدم��ة  وتق��دمي  املقد�ص��ة  الدي��ار  يف 

املنا�صبة لهم.

الحج والعمرة تعتزم تشكيل لجان مع الصحة لفحص الحجاج في الموسم المقبل
بغداد ـ متابعة 

إنشاء غرفة عمليات إلزالة 
األلغام في نينوى

الطقس غائم وممطر خالل 
األيام األربعة المقبلة


