
و�س��يقدم ه��ذا امل�رشوع فر���ص التعلي��م لقراب��ة 100,000 من 
الأطفال وال�س��باب م��ن النازحني داخلي��ا والعائدين من النزوح 
والالجئ��ني يف املحافظ��ات املتاأث��رة بالأزم��ات كم��ا �س��يعزز 
قدرة املوؤ�س�س��ات احلكومية وغ��ر احلكومية على التنفيذ الفعال 
مل�س��اريع وبرامج التعليم يف حالت الط��وارئ. وقد ح�رش حفل 
اإط��الق امل�رشوع �س��فر الحت��اد الأوروب��ي يف العراق وال�س��لك 
الدبلوما�س��ي وكب��ار ممثلي احلكومة مبا يف ذل��ك وزارة الرتبية 
العراقية, ف�سال عن ممثلني عن املنظمات غر احلكومية الدولية 

والوطنية.
وبني الأمني العام للجنة الوطنية لليون�س��كو يف العراق ح�س��نني 
معل��ة يف كلمته الفتتاحية نيابة عن وزير الرتبية, ان امل�رشوع 

"�سي�ساعد النازحني والالجئني يف املناطق املتاأثرة بالأزمات 
يف ه��ذا البل��د وه��و ام��ر ���رشوري لدع��م النا���ص يف املناط��ق 
املح��ررة". وق��د اأكد يف ختام كلمت��ه على الت��زام وزارة الرتبية 
بدعم امل�رشوع حيث قال: "�س��نعمل عل��ى تقدمي كل الدعم الفني 

الالزم لتنفيذ هذا امل�رشوع".
من جانبه اأ�س��ار ال�س��فر الأوروبي باتريك �س��يمونيت اإىل الدور 
احل��رج وامللح ال��ذي �س��يوؤديه التعليم يف م�س��تقبل الع��راق: "ل 
ميكنن��ا اأن نغ���ص الط��رف عن دع��م اجليل ال�س��اعد دون تامني 
ال�س��تقرار, وعلينا اأن نبداأ اليوم,التعليم هو اأهم �س��الح ميكن اأن 
ميتلكه الن�س��ان ". واأ�س��اد ال�سيد �س��يمونيت بالدور الذي يوؤديه 
املجتم��ع امل��دين واملنظم��ات غ��ر احلكومي��ة يف الو�س��ول اإىل 
الفئات الأكرث �س��عفا, واأك��د التزام الحتاد الأوروبي مبوا�س��لة 
بن��اء ق��درات املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغ��ر احلكومي��ة لتحقيق 

النتعا���ص والتنمية يف العراق. لويز اك�س��تهاوزن, مديرة مكتب 
اليون�س��كو للع��راق, َذك��رت بالآث��ار املدمرة لداع���ص على قطاع 
الرتبي��ة يف العراق, و�س��ددت على الت��زام اليون�س��كو بالعمل مع 
حكوم��ة العراق لإعادة البن��اء واأقرت بالتحدي��ات الكبرة التي 
تواجهه��ا املنظم��ة قائل��ة: "ل ميك��ن لأي عوائق ان تق��ف اأمام 
التعليم, اإن ا�س��تعادة التعليم م�س��األة ا�س��تثمار للقيادة والقدرات 
وال���رشاكات القوي��ة -وه��ذا ما يه��دف اإليه هذا امل���رشوع الذي 
�سيعالج الحتياجات الفورية والطارئة من خالل حت�سني فر�ص 
احل�س��ول على التعليم ذي اجلودة والتنمية املتو�س��طة والطويلة 
الأج��ل م��ن خالل بناء ق��درات مكات��ب املحافظ��ات ومديريات 
الوزارة لإدارة التعليم يف �س��ياق الطوارئ ومن ثم النتقال نحو 

النتعا�ص والتعايف للرتبية والتعليم".
واختتم��ت ال�س��يدة األي�س��ون اأوزوال��د, مدي��رة الربنام��ج بعر�ص 

تو�س��يحي للم�رشوع والفئات امل�س��تفيدة وال�رشكاء واأو�س��حت 
بان امل�رشوع �س��يدعم خالل ال�س��نوات الثالث القادمة اخلدمات 
التعليمي��ة لالأطف��ال النازح��ني داخلي��ا والعائدين م��ن النزوح 

والالجئني يف �ست حمافظات.
 واأ�س��ارت اىل اأهمية امل�رشوع لأنه �سي�س��هم ببناء قدرة احلكومة 
على تنفي��ذ التعليم يف حالت الطوارئ, واأن هذه املهارات التي 
�ستكت�سب �ست�سهل النتقال من حال الأزمة اإىل احلالة الطبيعية.

 وع��ن اهداف امل�رشوع قال��ت اأوزوالد "ان الغاي��ة من امل�رشوع 
هو حت�س��ني فر�ص احل�س��ول عل��ى التعليم ونوعيت��ه للمزيد من 
الأطف��ال, للبقاء ف��رتة اط��ول يف املدار�ص, وللتعلم ب�س��كل اأكرث 
فاعلية". واأو�س��حت اأن امل�رشوع �س��ينفذ من قبل املنظمات غر 
احلكومية الدولية والعراقية وذلك بالتعاون الوثيق مع ال�سلطات 

الرتبوية احلكومية

"طبيب ومضمد" يقتالن امرأة بحقنة طبية في ذي قار

األنواء: الطقس صحو والحرارة تسجل 50ْم 
خالل األيام المقبلة

ذي ق��ار � متابع��ة : اأفاد م�س��در يف �رشطة حمافظة ذي قار, الح��د, بوفاة امراأة 
نتيج��ة تلقيها حقنة طبية بجرعة عالية يف م�ست�س��فى احل�س��ني التعليمي, و�س��ط 
النا�رشي��ة. وقال م�س��در مطلع , ان "امراأة تبلغ من العم��ر 39 عامًا تلقت حقنة 
)كلورف��ان( بجرع��ة زائدة عن احل��د املقرر لها مما ادى اىل وفاته��ا على الفور", 
لفت��ًا اىل ان "الواقع��ة كان��ت نتيج��ة تخ�س��ي�ص الطبي��ب ن�س��بة احلق��ن لها من 
اجلرعة, وقيام امل�س��مد يف امل�ست�س��فى بحقنها ما ادى اىل ح�س��ول م�س��اعفات 
مت�س��ارعة ل��دى املراأة ادت اىل وفاتها". وا�س��اف امل�س��در الذي طل��ب عدم ذكر 
ا�س��مه, ان "مركز �رشطة البلدة تلقى بالغًا من ذوي املجنى عليها, يطلب حتريك 
�سكوى جزائية �س��د الطبيب وامل�سمد يف امل�ست�سفى, لت�سببهما بوفاة ابنتهم عن 

طريق حقنها بجرعة فيها زيادة عما مقرر طبيًا".

بغداد � متابعة : توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�س��د الزلزايل, الأحد, ان 
يكون الطق�ص �سحوا حارا وارتفاع درجات احلرارة اإىل 50ْم خالل الأيام الأربعة 
املقبل��ة. وقال��ت الهيئة يف بيان �س��حفي , ان "طق�ص اليوم �س��يكون يف املناطق 

كافة �سحوا حارا, ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 44ْم".
واأ�س��افت, اأن "طق���ص غد الثالث��اء, �س��يكون يف املناطق كافة �س��حواً, ودرجات 
احل��رارة ترتف��ع ب�س��ع درج��ات يف املنطق��ة الو�س��طى ومقارب��ة يف املنطقت��ني 
ال�س��مالية واجلنوبي��ة ع��ن الي��وم ال�س��ابق". وتابعت الهئي��ة, اأن "طق���ص الربعاء 
�س��يكون يف املناطق كافة �سحواً, ودرجات احلرارة مقاربة يف املنطقة ال�سمالية 
وتنخف�ص ب�س��ع درجات يف املنطقة الو�سطى ويف املنطقة اجلنوبية ترتفع قليال 
لتك��ون درجات احلرارة العظمى 50ْم يف اماكن متعددة منها". واأ�س��ارت اإىل, اأن 
"طق�ص اخلمي�ص �سيكون يف املناطق كافة �سحواً, ودرجات احلرارة تنخف�ص عدة 
درجات يف املنطقة ال�سمالية وتنخف�ص قليال يف املنطقة الو�سطى وتكون مقاربة 

يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�سابق".

المفتش العام للتربية يوصي باسترجاع أكثر من 
400 مليون دينار صرفت في األنبار 

بغداد � متابعة : وجه مكتب املفت�ص العام لوزارة الرتبية, الحد, جلنة الت�س��مني 
باإنقا�ص رواتب موظفني يف النبار بن�سبة %10 وملدة �سنة.

وذك��ر بيان ل��وزارة الرتبي��ة , اأن “مكت��ب املفت�ص الع��ام لوزارة الرتبية او�س��ى 
جلنة الت�س��مني بالوزارة با�س��رتجاع مبلغ )464,677,980( اربعمائة واربعة 
و�ستون مليون و�س��تمائة و�سبعة و�سبعون الف دينار وت�سعمائة وثمانون دينار, 

بعد حتقيق اجراه يف املديرية العامة للرتبية يف حمافظة النبار”.
وا�س��اف البيان, ان “مكتب املفت�ص العام او�س��ى با�س��رتجاع هذه الموال بعد 
التحقيق يف مو�س��وع تكرار �رشف رواتب ملدر�س��ة, يف املديري��ة العامة لرتبية 

النبار ملرتني وللفرتة من �سهر اأيار 2014 ولغاية �سهر ني�سان 2015”.
ووج��ه املكتب, بح�س��ب البيان, “بعقوبة انقا�ص راتب بن�س��بة %10 ملدة �س��نة 
واحدة لبع�ص املوظفني, لثبوت مق�رشيتهم يف ال�ستمرار ب�رشف رواتب ملدر�سة 
ملرتني من ما ت�س��بب ب�رشر باملال العام”, لفتا “و�س��درت يف �س��وء التحقيق 
عقوبات ان�س��باطية �سديدة والتو�سية با�س��رتجاع املبالغ واحالة املو�سوع اىل 

هيئة النزاهة”. 

اعل��ن قائ��د عمليات ���رشق النبار الي��وم ,الحد, ان 
ا�س��تمرار ع��ودة النازح��ني ملناطقه��م املح��ررة من 
تنظي��م داع���ص الرهاب��ي ويت��م تدقي��ق معلوم��ات 
العائدين امنيا يف �س��يطرة ال�س��قور ومركز ا�ستقبال 
النازح��ني �رشقي الفلوجة . وقال اللواء �س��عد حربية 
ا�س��تقبال  ني��وز(, ان" عملي��ة  )اجلورن��ال  ملرا�س��ل 

املح��ررة  ملناطقه��م  العائ��دة  النازح��ة  العوائ��ل 
م�س��تمرة لك��ن باعداد لي�س��ت بالكبرة ب�س��بب عودة 
اغل��ب النازحني اىل مدن الرم��ادي والفلوجة وهيت 
وجزيرتي اخلالدية والرمادي". وا�ساف ان" القوات 
المني��ة تعمل عل��ى تدقيق املعلوم��ات للرجال فقط 
�س��من حا�س��بة املعلوم��ات وع��دم تاخ��ر العوائ��ل 
وتوف��ر م��ا يحتاج��وه م��ن م��واد غذائية تق��دم لهم 
م��ن قب��ل املنظم��ات والدوائ��ر احلكومي��ة يف مركز 

ا�س��تقبال النازح��ني القري��ب م��ن �س��يطرة ال�س��قور 
�رشقي الفلوجة". وا�س��ار حربية ان" الو�س��ع المني 
م�س��تقر يف املناط��ق املحررة واحلرك��ة طبيعية جدا 
وهن��اك تع��اون كبر من قب��ل املواطن��ني مع قوات 
اجلي���ص وال�رشطة واحل�س��د ال�س��عبي يف احلفاظ على 
امن املناطق املحررة م��ن تنظيم داع�ص الرهابي". 
انته��ى م��ن جان��ب اخ��ر اعلن ع�س��و جمل�ص �س��يوخ 
ع�س��ائر النب��ار املت�س��دية لالره��اب يف حمافظ��ة 

النب��ار الي��وم ,الح��د, ع��ن رف���ص جميع الع�س��ائر 
امل�س��احلة م��ع تنظي��م داع�ص الرهاب��ي  وعدم طي 
جرائ��م الره��اب ومن��ع الرتوي��ج النتخاب��ي عل��ى 
ح�س��اب دماء �س��هدائنا خالل معارك تطهر النبار .  
وقال ال�س��يخ تركي العايد ال�سمري يف ت�رشيح خ�ص 
به )اجلورنال نيوز(," ل م�س��احلة مع تنظيم داع�ص 
ولن نط��وي جرائم الره��اب وتركه��م يتجولون يف 

مناطقنا املحررة و�سنحا�سبهم قانونيا وع�سائريا .

والقى مديرعام دائرة �س��حة بغداد الكرخ الدكتور 
)جا�سب لطيف احلجامي( كلمته والتي رحب فيها 
باحل�س��ور وق��دم �س��كره وتقديره لكافة منت�س��بي 
القوات الع�س��كرية وقوات احل�س��د ال�سعبي مرتحما 
عل��ى �س��هداء الع��راق ومتمين��ا ال�س��فاء العاج��ل 
للجرج��ى و ب��ني العتمادي��ة عل��ى انه��ا مفه��وم 
وا�س��ع وكبر وله م�سطلحات كبرة منها )اجلودة 
و اليزو( م�س��را اإىل اأن العتم��اد هو نظام عادل 
ومو�س��وعي لعط��اء املجتمع احل��ق يف املقارنة 
لختيار الأف�س��ل مع توفر الو�سيلة الأكرث انت�سارا 
ول�س��يما  ال�س��حية  الرعاي��ة  يف  اجل��ودة  لرف��ع 
بتوفرها بال�س��كل ال�س��حيح ليقوم املوظف بعمله 
حي��ث ان تهيئة الأجواء املنا�س��بة و اجليدة للعمل 
يف بيئة �س��احلة ومكان منا�سب وتهيئة الو�سائل 
والربامج والتدريب املنا�س��ب كما ان زج املوظف 
يف دورات وور�ص تدريبية خارج العراق لالطالع 
على اأ�س���ص ومعاير اجل��ودة العاملية هي من اأهم 

اأ�س�ص تطبيق العتمادية . 
مو�س��حا اأن, العتمادي��ة واجلودة �س��هدت تطورا 
وا�س��عا بع��د احل��رب العاملي��ة الثاني��ة تزامنا مع 
التطور ال�سناعي الذي �سهده العامل وبكل مفا�سل 
احلياة وموؤ�س�س��اتها ب��دًء من املوؤ�س�س��ات الكبرة 
واىل ريا���ص الأطف��ال لتعمل بج��ودة عالية حيث 
طبق��ت دائرة �س��حة بغ��داد الكرخ اأ�س���ص ومعاير 
العتمادي��ة يف )33( مرك��ز �س��حي ف�س��ال ع��ن 
مدين��ة الإمام��ني الكاظم��ني ) ع ( الطبي��ة حي��ث 
تعم��ل عل��ى توف��ر اأف�س��ل الو�س��ائل والإمكانيات 
املتوفرة ووفق ا�س�ص اجلودة متاأملني تطبيقها يف 
كافة موؤ�س�س��اتنا ال�سحية من مراكز وم�ست�سفيات 
يف امل�س��تقبل القريب باذئه تعاىل لتقدمي اأف�س��ل 
لكاف��ة  املراج��ع  للمواط��ن  ال�س��حية  اخلدم��ات 

املوؤ�س�سات ال�سحية.
 و ا�س��اف مدير �س��عبة اجلودة الدكت��ور )ابراهيم 
عبا�ص( ان تعريف العتمادية و مفهومها وكيفية 
و  اجل��ودة  وماه��ي  وفوائده��ا  عليه��ا  احل�س��ول 
اأ�س�س��ها ومعايرها وطرق تطبيقها حيث او�س��ح 
, ان العتمادي��ة ه��ي عملي��ة تق��وم م��ن خالله��ا 
املوؤ�س�س��ة املانح��ة لالعتم��اد بتقيي��م املوؤ�س�س��ة 
ال�س��حية وحتدي��د فيم��ا اذا كانت هذه املوؤ�س�س��ة 

تف��ي باملعاي��ر الت��ي و�س��عت للمحافظ��ة عل��ى 
نوعي��ة الرعاي��ة ال�س��حية املقدم��ة وحت�س��ينها , 
وه��ذه املعاي��ر حتق��ق اأف�س��ل ماميكن الو�س��ول 
األيه , وان اعتماد املوؤ�س�س��ة ميثل الدليل امللمو�ص 
على اأن املوؤ�س�س��ة ملتزمة بتح�سني نوعية اخلدمة 
املقدم��ة للمري���ص والتاأك��د م��ن �س��المة البيئ��ة 
بالدرج��ة الأوىل وميك��ن الق��ول ب��ان العتمادية 
اجراء ر�س��مي يقوم به جمل�ص مع��رتف به ويكون 
ه��ذا املجل���ص يف الغالب منظومة م�س��تقلة ويقوم 
بالتقييم والعرتاف باملن�ساأة ال�سحية التي تقوم 

بتطبيق كافة املعاير التي و�سعتها .
للدائ��رة  والتابع��ة  ال�س��حية  املراك��ز  وماه��ي   
ا�س���ص  تطبي��ق  �س��هدت  الت��ي  الك��رخ  يف جان��ب 
العتمادي��ة وه��ي ) مرك��ز �س��حي الع��دل لط��ب 
الآ�رشة , مركز �س��حي املن�سور النموذجي , مركز 

�س��حي اخل�رشاء ( وماه��ي الن�س��بة املئوية التي 
ح�س��لت عليه��ا من قبل وفد اخل��رباء الأردين لتلك 
املوؤ�س�سات حيث بدء النظام العتمادي يف الدائرة 

يف منت�سف عام 2014 .
و�س��هد احلفل عر���ص فلم تو�س��يحي ملهام وعمل 
فريق �س��عبة اجلودة ال�س��املة والتطوير املوؤ�س�سي 
وف��ق اأ�س���ص ومعاي��ر عاملي��ة ومنه��ا الزي��ارت 
امليدانية والإ�رشافية لفريق اجلودة لالطالع على 

�سر العمل واإزالة كافة املعوقات وتذليلها 
كما �س��هد الحتفال اإلقاء حما�رشات علمية حول 
مو�سوع العتمادية ومفهومها واأ�س�ص اجلودة من 
قب��ل اأطباء اخت�س��ا�ص يف هذا املجال ويف ختام 
احلف��ل مت تقدمي �س��هادات تقديرية ودروع متيزية 
ملدير عام الدائرة ولرئي�س��ة جلنة ال�س��حة والبيئة 

ولكافة املتميزين يف العمل بنظام العتمادية .

اأعلنت وزارة العمل وال�س��وؤون الجتماعية, الحد, عن 
املبا���رشة ب�رشف اعان��ة احلماي��ة الجتماعية وفق 
ال�س��لم اجلدي��د الذي اق��ره جمل�ص ال��وزراء منذ اطالق 
الدفع��ة اخلام�س��ة لالعان��ة يف ع��ام 2016. وق��ال 
املتح��دث با�س��م وزارة العم��ل عم��ار منع��م يف بيان 
�س��حفي , اإن “الوزارة با�رشت ب�رشف ال�س��لم اجلديد 
لالعانة للم�ستفيدين الذين هم دون م�ستوى خط الفقر 
ح�س��ب النتائج التي وردت من وزارة التخطيط ابتداء 
من �س��هر ت�رشي��ن الول 2016”. واأ�س��اف منعم, اأن 
“هناك م�س��تفيدين ليزالون ي�س��تلمون العانة وفق 
ال�س��لم القدمي وذلك لن بع�س��هم مل ترد نتائجهم من 
 , التخطي��ط لتاأخره��م يف حتدي��ث بياناته��م  وزارة 
ف�س��ال عن بع�ص املعرت�س��ني الذين مل يبت بهم قرار 
القا�سي”. واو�سح منعم, ان “امل�ستفيدين الذين تبني 
انهم دون م�س��توى خط الفق��ر يتم �رشف العانة لهم 
وفق ال�س��لم اجلديد ال��ذي اقره جمل�ص ال��وزراء والذي 
يبداأ من 100 األف دينار للفرد و�س��ول اىل 175 األف 
دينار لال�رشة املكونة من اربعة افراد بالن�سبة للرجل 
واىل 225 األفًا بالن�س��بة للمراأة وا�رشتها املكونة من 

اربعة افراد”.

اأعل��ن وزير التعليم العايل والبح��ث العلمي عبد الرزاق 
العي�س��ى, الأح��د, عن ايقاف  بنظام العب��ور )التحميل( 
واع��ادة املرقن��ة قيوده��م اىل مقاعد الدرا�س��ة, موؤكدا 
ان الج��راء يه��دف اىل الرتق��اء بامل�س��توى العلم��ي 
جلامع��ات الب��الد كاف��ة. وق��ال العي�س��ى يف ت�رشي��ح 
�س��حفي ل��ه , اإن وزارت��ه “اع��دت خط��ة ته��دف اىل 
الرتق��اء بامل�س��توى العلم��ي جلامعات الب��الد كافة, 
من خالل اعداد �س��رتاتيجيات علمية حماورها الطالب 
والتدري�سي واملنهج الدرا�س��ي والبحث العلمي, منوها 
بان اخلطة �ست�س��من تطبيق مناه��ج التدري�ص احلديثة 
بعد ان مت تغير عدد منها يف التخ�س�سات الن�سانية”.

عمليات شرق األنبار: استمرار عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة بعد تدقيق معلوماتهم أمنيًا

صحة الكرخ تقيم إحتفالية كبرى بمناسبة يوم االعتمادية العالمي

االتحاد األوروبي واليونسكو يبحثان تحديات التعليم لنازحي العراق

العمل تباشر صرف إعانة 
الحماية االجتماعية وفق 

السلم الجديد

وزير التعليم يعيد الطلبة المرقنة 
قيودهم إلى مقاعد الدراسة

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

االنبار - متابعة

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ خاص 

اأطلقت اليون�شكو م�شروع 
التعليم  اىل  "الو�شول 

االبتدائي والثانوي ذي 
اجلودة ال�شاملة للنازحني 

داخليا والالجئني يف 
املناطق املتاأثرة باالأزمة 

يف العراق واملمول من قبل 
االحتاد االأوروبي.

�شهدت دائرة �شحة بغداد / 
الكرخ �شعبة اأدارة اجلودة 

ال�شاملة والتطويراملوؤ�ش�شي 
وعلى قاعتها املركزية وبرعاية 

حمافظ بغداد عطوان العطواين 
احتفالية بيوم االعتمادية 

العاملي وبح�شور مدير عام 
الدائرة الدكتور جا�شب لطيف 

احلجامي وع�شوة جمل�س 
املحافظة ورئي�شة جلنة ال�شحة 

والبيئة الدكتورة ناهدة التميمي 
وممثلني عن حمافظة بغداد 

ومدراء املوؤ�ش�شات ال�شحية من 
م�شت�شفيات وقطاعات ومدراء 

اأق�شام و�شعب الدائرة وعدد 
من منت�شبيها ف�شال عن عدد من 

و�شائل االعالم .
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