
ج��ددت وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي، ال�س��بت، 
اإلتزامه��ا بتعي��ن حمل��ة ال�س��هادات العلي��ا، الفت��ة اإىل 

�سعيها ملعاجلة ازمة الدرجات الوظيفة.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة، اإن "الوزارة تهن��ئ �رشيحة حملة 
ال�سهادات العليا يف العراق ب�سدور قانون ت�سغيل حملة 
ال�سهادات العليا، وهو القانون الذي ميثل ثمرة من ثمار 

ال�سعي امل�سرتك يف هذا ال�سدد".
عل��ى عاتقه��ا  اأخ��ذت  "ال��وزارة  اأن  البي��ان،  واأ�س��اف 
م�سوؤولي��ة حتقي��ق وتنفيذ م��ا تي�رش لها م��ن م�سامينه 
اال�سا�سي��ة قبل هذا احلن"، مبينا "حيث جنحت بتعين 
)5246( بينهم )156( من خريجي املبادرة التعليمية 
و)955( م��ن حمل��ة ال�سه��ادات العلي��ا و)706 ( م��ن 
االوائ��ل و )1746( من حمل��ة البكالوريو�س والدبلوم و 
)708( ف�س��ال عن ا�سحاب االج��ور والعقود ف�سال عن 
تعي��ن اأك��ر م��ن 750 من حمل��ة ال�سه��ادات العليا يف 

الكليات االأهلية".
وج��ددت ال��وزارة، بح���س بالبي��ان، دعمه��ا والتزامه��ا 
ب�"تعين حملة ال�سهادات العليا يف اجلامعات والكليات 

االهلية واالإفادة من طاقاتهم علميا واإداريا".
واأو�سح��ت، اأنه��ا "ت�سع��ى جاه��دة اىل معاجل��ة ازم��ة 
الدرجات الوظيفي��ة غري املتوفرة يف القطاع احلكومي، 
العلي��ا  ال�سه��ادات  ا�سح��اب  احت�س��ان  عل��ى  حر�س��ا 

والكفاءات العراقية".

توقع��ت الهيئة العام��ة لالأنواء اجلوي��ة والر�سد الزلزايل، 
ال�سب��ت، اأن يكون طق�س االح��د غائما مع ت�ساقط لالأمطار 
متو�سط��ة ال�س��دة. وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان �سحف��ي، اإن 
"الب��الد تتاأث��ر اليوم بامتداد منخف���س جوي من البحر 
االحم��ر ليكون الطق���س يف املنطقة ال�سمالي��ة غائما مع 
ت�ساقط زخ��ات مطر تكون رعدية احيان��ا ويكون الطق�س 
يف املنطقت��ن الو�سطى واجلنوبية غائما جزئيا واحيانا 

غائما مع فر�سة لت�ساقط زخات مطر خفيفة ليال".
واأ�س��اف البي��ان، اأن "تاأثري املنخف���س اجلوي من البحر 
االأحم��ر ليك��ون الطق���س يف املناط��ق كاف��ة غائم��ا م��ع 
ت�ساقط اأمطار متو�سطة ال�سدة تكون رعدية احيانا وتزداد 
غزارته��ا يف االق�س��ام ال�رشقي��ة م��ن الب��الد ، ودرج��ات 

احلرارة تنخف�س ب�سع درجات عن اليوم ال�سابق.
وب��ن، اأن "الرياح �ستك��ون على العم��وم جنوبية �رشقية 
معتدلة اىل ن�سطة 40-30 كم/�س م�سببة ت�ساعد الغبار 
يف اماك��ن متفرقة م��ن املنطقتن الو�سط��ى واجلنوبية ، 

ومدى الروؤية 8-6 كم ويف املطر والغبار 5-3 كم.
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بح�س��ور مع��اون مدي��ر دائ��رة ال�سح��ة العام��ة 
ال�سح��ة  منظم��ة  وممث��ل  ج��ر  حمم��د  الدكت��ور 
العاملي��ة الدكتور ثامر احللفي نائب الية التن�سيق 
الوطني��ة لرنام��ج مكافح��ة الت��درن ،والدكت��ور 
�سام��ر عبد ال�ستار مدير مرك��ز االمرا�س ال�سدرية 
والتنف�سي��ة والدكت��ور ظافر �سلم��ان مدير جمعية 
مكافحة الت��درن واالمرا�س ال�سدري��ة ومنت�سبي 
ال�سح��ة العامة واعالم ال��وزارة وعدد من االطباء 
االع��الم  وو�سائ��ل  اجلان��ب  به��ذا  واملخت�س��ن 

املختلفة .
وج��رى خ��الل املوؤمت��ر ط��رح موقف الت��درن يف 
العراق واملعوقات الت��ي تواجه الرنامج الوطني 
االه��داف  اىل  الو�س��ول  يف  الت��درن  ملكافح��ة 

العاملية الأنهاء ال�سل عام 2030
واكد الدكت��ور حممد جر خالل كلمته على اهمية 
التظاف��ر املجتمعي للو�س��ول اىل الهدف املن�سود 

واهمية حتقيق��ه. مبينا ان الت��درن يتج�سد مبثلث 
الرعاي��ة ال�سحي��ة االولي��ة واي�س��ا ال�رشاك��ة بن 
والقط��اع  الع��ام  القط��اع  بنوعيه��ا  املوؤ�س�س��ات 
اخلا���س وايجاد األي��ة التن�سيق الوطني��ة واو�سح 
ان م��ن اهم اال�سباب الت��ي تتيح وجود التدرن يف 
املا�س��ي او امل�ستقبل ه��و الفقر م�سريا اىل حر�س 
ال��وزارة عل��ى و�سع خط��ة متكاملة فيه��ا برامج 
وخط��ط عمل تعتمد على موؤ�رشات ومعايري مركزة 
الت�سخي���س املبك��ر اي االكت�س��اف  الي��ات  عل��ى 
املبكر للمر�س ،والنزول اىل مواقع العمل ميدانيا 
ومنها املراكز ال�سحي��ة وقدرة الوزارة على ادارة 
االزم��ات وتالفيها وباالأخ���س العناية والفح�س 
ال��دوري الأهلن��ا النازحن داخ��ل املخيمات ويف 
املناطق املحررة وتوفري العالجات الالزمة لهم .

كم��ا ع��رج الدكت��ور ثام��ر احللف��ي اىل دور االلية 
مكافح��ة  يف  والعراقي��ة  العاملي��ة  واملنظم��ات 

الت��درن يف العراق و�سعي منظمة ال�سحة العاملية 
اىل حتقي��ق ه��دف عامل��ي وه��و انه��اء املر���س 
والق�س��اء علي��ه يف ع��ام 2030 وتقلي��ل ن�سب��ة 
الوفي��ات وياأتي ذلك عن طري��ق توثيق العالقات 

وتعزيز ال�رشاكات بن اجلهات املخت�سة
وزاد الدكت��ور عبد ال�ستار عل��ى ذلك بطرح موقف 
اخلدم��ات املقدم��ة من قب��ل الرنام��ج للمر�سى 
وماه��ي االحتياج��ات املطلوب��ة للتطوي��ر وا�ساد 
كذلك ب��دور العاملن يف الرنامج من اجل خدمة 

املر�سى واحلد من املر�س..
�سم��ن  االوىل  اخلط��وة  املوؤمت��ر  انعق��اد  ويع��د 
ا�ستعدادات االحتفال بيوم التدرن العاملي.واختتم 
املوؤمتر بتوجيه الدع��وات حل�سور فعاليات اليوم 
املذكور يف قطاع مدينة ال�سدر  حيث �سيتم ن�سب 
عيادت��ن متنقلت��ن للفح���س املج��اين املبا���رش 

للمواطنن للتحري عن مر�س التدرن.

با���رشت وزارة ال�سحة والبيئة بالتع��اون مع مديرية 
املرور العام��ة باعتماد ا�ستخدام و�سائ��ل تكنولوجية 
جدي��دة للحد او لتقليل االنبعاث��ات ال�سارة من عوادم 
ال�سي��ارات. وق��ال  الوكي��ل الفن��ي يف وزارة ال�سح��ة 
والبيئ��ة جا�س��م الفالح��ي خ��الل لقائ��ه مدي��ر املرور 

العام��ة اللواء عامر الع��زاوي بح�سب بيان �سحفي ،ان 
"هن��اك تعاون��ًا م�سرتكًا م��ع مديرية امل��رور العامة 
ال�ستب��دال عوادم ال�سي��ارات املوج��ودة حاليا بعوادم 
اك��ر تط��وراً تك��ون ق��ادرة عل��ى معاجل��ة انبعاث��ات 
ال�سي��ارات"،  الر�سا���س امل�ساح��ب الح��رتاق وق��ود 
مبين��ا ان "هناك ن�سا وا�سحا ج��دا يف قانون حماية 
وحت�س��ن البيئ��ة يتعلق بحماية وحت�س��ن الهواء مينع 

انبع��اث االأدخن��ة اأو الغ��ازات اأو االأبخ��رة اأو الدقائ��ق 
الناجمة عن عمليات اإنتاجية اأو حرق وقود اإىل الهواء 
اإال بعد اإجراء املعاجلات الالزمة مبا ي�سمن مطابقتها 
للت�رشيعات البيئي��ة الوطنية ا�سافة اىل منع ا�ستخدام 
حمركات اأو مركبات ينتج عنها عادم اأعلى من احلدود 

امل�سموح بها يف الت�رشيعات البيئية الوطنية".
وب��ن الفالح��ي ان��ه "�سيك��ون هن��اك فريق��ا وطني��ا 

م�سرتكا يعمل على و�س��ع االليات وال�سوابط اخلا�سة 
بحماي��ة وحت�س��ن البيئ��ة و�ستك��ون االنطالقة االوىل 
يف العا�سم��ة بغداد". ومن جانب��ه او�سح اللواء عامر 
الع��زاوي ان "مديرية املرور العام��ة �ستقوم بالتعاون 
مع وزارة ال�سحة والبيئة بحملة توعية كرى للمواطن 
العراق��ي على االث��ار ال�سلبية وامل�ساعف��ات املتوقعة 

مبو�سوع تلوث الهواء".

لتجنب الهجمات اإلرهابية ..

مطالبات بإبعاد مجالس العزاء عن الشوارع العامة ومجلس بغداد يعلن تأييده 
 وفيما اعلن جمل�س حمافظة بغداد تاأييده لهذه الدعوات ، �سدد 
عل��ى ان اإقام��ة جمال�س الع��زاء بعيداً عن ال�س��وارع هي ظاهرة 

ح�سارية مرحب بها .
وق��ال �سي��خ ع�سرية العلياوي اأب��و ميثاق العلي��اوي ، ان اإقامة 
جمال���س العزاء بعيداً عن ال�سوارع هي ظاهرة ح�سارية، وفيما 
اأو�س��ح بان اإقامة املجال�س يف ال�سوارع ي�سكل عبء اقت�سادي 
عل��ى عائلة ال�سخ�س املتويف، دعا الع�سائر وعموم االأهايل اىل 
االلتزام بتوجيهات املرجعية واإقامة املجال�س يف احل�سينيات 

واجلوامع.
وذك��ر العلي��اوي يف حديث �سحفي ،ان "اإقام��ة جمال�س العزاء 
بعي��داً عن ال�سوارع هي ظاهرة ح�ساري��ة نرحب بها وندهمها 
بق��وة"، مبين��ًا بان "هن��اك خماطر امني��ة كبرية ج��راء اإقامة 

املجال�س بال�سوارع ب�سبب عدم ا�ستقرار االأو�ساع االأمنية".
ي�س��كل ع��بء  ال�س��وارع  "اإقام��ة املجال���س يف  ان   ، واأو�س��ح 
اقت�س��ادي على عائلة ال�سخ�س املت��ويف"، موؤكداً باننا "ندعو 

الع�سائ��ر وعم��وم االأه��ايل اىل االلت��زام بتوجيه��ات املرجعية 
واإقامة املجال�س يف احل�سينيات واجلوامع".

يف ح��ن ا�س��ار ال�سي��خ جمعة العقاب��ي �سيخ قبيل��ة عقبة ، اىل 
ان الع�سائ��ر العراقي��ة اال�سيلة وامتثاال لتوجيه��ات املرجعية 
املبارك��ة بداأت بخط��وات عملية لتقليل اي��ام جمال�س الفاحتة 

واتخاد تدابري عملية يف هذا االجتاه ".
ولفت العقابي اىل ،اإن دعوة املرجع اليعقوبي يف جعل جمال�س 
الع��زاء تقام يف احل�سيني��ات او اجلوام��ع والقاعات هي خطوة 
جبارة وم�ساركة فاعلة من اجل احلفاظ على ارواح النا�س وان 
راأي املرجعية يف تقليل ايام جمال�س العزاء هو خطوة ايجابية 
اي�سا لتقليل امل�رشوفات املالية من على كاهل ذوي الفقيد  ".
يف ح��ن اك��دت اللجنة االأمني��ة يف جمل�س حمافظ��ة بغداد،ان 
اإقامة جمال�س الع��زاء يف ال�سوارع يجعلها "لقمة �سائغة" امام 
االإره��اب، وفيم��ا دعت اأه��ايل ال�سه��داء واملتوف��ن اىل اإقامة 
املجال���س يف اجلوام��ع واحل�سيني��ات والقاع��ات املخ�س�س��ة 
حر�س��ًا عل��ى �سالمتهم، ا�س��ارت اىل �رشورة توعي��ة املجتمع 

مبخاطر ذلك بالطرق الثقافية بعيداً عن االإجراءات االأمنية.

وق��ال ع�سو اللجن��ة �سعد املطلب��ي ،ان "اإقام��ة جمال�س العزاء 
يف ال�س��وارع يجعلها "لقمة �سائغة" امام االإرهاب"، مبينا بان 
"االإره��اب يحاول ا�ستهداف التجمع��ات الب�رشية وبهذا احلال 
ميك��ن ا�ستهدافه��ا باالأحزم��ة النا�سفة مما يوق��ع كارثة كبرية 

ميكن جتنبها".
واأو�س��ح املطلب��ي، ان "اللجن��ة االأمني��ة تدعو اأه��ايل ال�سهداء 
اإقام��ة املجال���س يف اجلوام��ع واحل�سيني��ات  واملتوف��ن اىل 
والقاعات املخ�س�سة حر�سًا على �سالمتهم وملنع قطع الطرق 
ام��ام املواطنن اي�سًا"، موؤكدا على "���رشورة توعية املجتمع 

مبخاطر ذلك بالطرق الثقافية بعيداً عن االإجراءات االأمنية".
وكان املرج��ع الديني ال�سيخ حممد اليعقوبي قد دعا، االأربعاء، 
املواطنن كافة اإىل عدم اإقامة املنا�سبات الدينية واالجتماعية 
يف االأماكن العامة حلماية اأرواح النا�س من جرائم االرهابين 

الذين ي�سعون ال�ستهداف االأبرياء العّزل.
وق��ال يف بي��ان ل��ه ، انن��ا "ندع��و املواطنن كاف��ة اإىل ح�رش 
اإقام��ة املنا�سب��ات الديني��ة واالجتماعي��ة كحف��الت االأعرا�س 
االأغرا���س  له��ذه  املخ�س�س��ة  القاع��ات  يف  الع��زاء  وم��اآمت 

واحل�سيني��ات واالمتناع عن اإقامته��ا يف �رشادقات تن�سب يف 
االأماك��ن العامة حلماي��ة اأرواح النا�س من جرائ��م االإرهابين 
الذي��ن ي�سع��ون ال�ستهداف االأبري��اء العّزل انتقام��ًا خل�سائرهم 
املتالحق��ة يف �ساح��ات القتال، والإثب��ات وجودهم م�ستفيدين 
من بع�س اخلاليا الكامنة التي باعت �رشف اإن�سانيتها ودينها 

بثمن بخ�س".
واأ�ساف، اننا "نتوقع اأنه كلما توالت انت�سارات قواتنا امل�سلحة 
واحل�س��د ال�سعبي و�سّددوا اخلناق على اجلرذان املختبئة فاإنهم 
�سيقوم��ون مبثل هذه اجلرائم املتكررة"، داعيا "القوات االمنية 
اإىل اأن يكون��وا يف متام احليطة واحل��ذر واال�ستعداد فاإن العدو 
مرتب���س ومنتظ��ر للثغ��رة فال جم��ال للرتاخ��ي ومل يحن وقت 
االحتفال بالن�رش". وجدد تاأكي��ده على "التوجيهات املتكررة 
مبنع اإط��الق العيارات الناري��ة مبنا�سبة اأو ب��دون منا�سبة ملا 
ت�سّبب��ه من خ�سائ��ر يف االأرواح واالأموال واإدخ��ال الرعب على 
النا���س االآمن��ن وتوف��ري البيئ��ة الرت��كاب اجلرائ��م"، مذك��را 
"املواطن��ن ب��اأن تقت�رش جمال�س ق��راءة الفاحتة على يومن 

بدل ثالثة مهما اأمكن ذلك".

بغداد ـ متابعة 

 الحشد يعلن وصول 1300 شاحنة محملة 
بالمساعدات لنازحي الموصل

عمليات شرق األنبار: نحارب اإلشاعات لحفظ األمن 
واالستقرار في الفلوجة 

 النجف محطة لرحلة التسامح والتعايش 
السلمي في العراق

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدرن ..

وزارة الصحة تبحث دور المنظمات العالمية والعراقية في مكافحة التدرن 

بغ��داد � متابعة : علن رئي�س حملة "الأجلكم" الت��ي اأطلقها احل�سد ال�سعبي �سفاء 
ال�ساع��دي، ال�سب��ت، عن و�س��ول 1300 �ساحنة حمملة بامل�ساع��دات للنازحن 
باملو�س��ل. وق��ال ال�ساعدي بح�س��ب بيان الأع��الم احل�سد ال�سعب��ي ،ان "1300 
�ساحن��ة حمملة بامل��واد الغذائية والعينية والطبية و�سل��ت اإىل حمافظة نينوى 

�سمن حملة الأجلكم التي اأطلقتها قيادات احل�سد ال�سعبي".
وا�ساف ال�ساع��دي ان ، احلملة م�ستمرة و�ستبقى لتخفيف من معاناة النازحن 
مل��دة �سه��ر قابل��ة للتمدي��د، موؤك��دا ان التفاعل مع احلمل��ة جيد ج��دا والتن�سيق 
ع��ايل واالإقبال عليها ممت��از". وتابع ان ،احل�سد ال�سعب��ي وزع 20 مفرزة طبية 
عل��ى املخيم��ات واالأماكن التي يتواجد بها النازح��ن، مبينا انه ، ك�سبنا خرة 
خ��الل 3 �سنوات حيث ان املواكب كانت تدع��م احل�سد واالآن كر�سنا هذه اجلهود 

مل�ساعدة النازحن".

االنبار-اجلورنال نيوز: اعلن قائد عمليات �رشق حمافظة االنبار اليوم ،ال�سبت، 
ع��ن حمارب��ة اال�ساعات التي يروجها تنظيم داع�س ب��ن احلن واالخر والقوات 
االمنية بكافة �سنوفها تعمل على حفظ االمن واال�ستقرار يف الفلوجة واملناطق 
التابع��ة له��ا . وقال الل��واء الركن �سع��د حربية ملرا�س��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" 
الو�سع االمني يف الفلوجة املحررة م�ستقر ب�سكل كبري واملرحلة احلالية تتطلب 
م��ن اجلميع احلف��اظ على امن وا�ستق��رار املدينة عن طري��ق حماربة اال�ساعات 

والدعايات املغر�سة التي يروجها التنظيم االرهابي".

النجف � خا�س : اقامت جمعية االمل العراقية بال�رشاكة مع بعثة االمم املتحدة 
)يونام��ي( موؤمت��را للتعاي���س ال�سلمي حتت �سع��ار )العراق – �سب��اب وتعاي�س ( 
بح�سور م�سوؤولن يف االمم املتحدة وممثلن عن جلنة متابعة وتنفيذ امل�ساحلة 
الوطنية وجمع من ال�سباب ميثلون كافة اطياف املجتمع يف حمافظات النجف 

اال�رشف وكربالء وبابل والقاد�سية .
وق��ال نائب املمثل اخلا���س لالأمن العام لالأمم املتحدة جورجي بو�سنت خالل 
كلم��ة القاه��ا يف املوؤمتر ان " ه��ذا املوؤمتر يعد الثالث �سم��ن �سل�سلة املداوالت 
الت��ي ن�رشك فيه��ا ال�سب��اب على م�ست��وى املحافظ��ة ملناق�سة م�ستقب��ل العراق 

وق�سايا امل�ساحلة والتعاي�س وال�سلم املجتمعي يف النجف " .
مبين��ا ان " اقام��ة املوؤمت��ر يف النجف له دالالت��ه املهمة فكلنا يع��رف املكانة 
املهم��ة التي متثلها النج��ف اال�رشف بزعامة احلرم الدين��ي وكلنا يعرف اثرها 
الروح��ي يف قل��وب الكثري م��ن امل�سلمن يف العراق والع��امل عموما ولهذا تكون 
النجف حمطة يف رحلة الت�سامح هذه فهي حمطة مركزية وجوهرية يف تر�سيخ 

روح التعاي�س ال�سلمي "
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