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مرشوع إلنشاء  26قرية يف 15
حمافظة للمهندسني الزراعيني
بغداد /كرمي احلمداني
اكــد مصــدر مخـول يف وزارة الـزراعـة ان مـشــروع القـرى الـعصـريـة
ال ــزراعـي ــة ال ــذي يـتـضـمـن ان ـش ــاء ( )26ق ــري ــة م ــوزع ــة عل ــى ()15
محـافظـة كمـرحلـة اولــى يتم تـنفيـذه خالل ثالث سنـوات وتـشمل
كـل قريـة ( )100دار مع تـوزيع ( )100قطعـة ارض زراعيـة مبسـاحة
( )40دومناً.
وبـني امل ـصـ ــدر يف ت ـصـ ــريح خـ ــاص لـ(املـ ــدى) انه مت االنــتهـ ــاء مـن
اخـتـيــار م ــواقع القــرى يف احملــافـظــات اخملـتلفــة ومت الـطلـب مـن
مــديــريــات الــزراعــة يف هــذه احملــافـظ ــات استـكمــال املـسـتمــسكــات
اخلـاصـة بـانـشـاء القـرى الـعصـريـة وارسـالهـا الـى الهـيئـة العـامـة
لالراضي الـزراعيـة لتـدقيقهـا وتهـيئتهـا للحصـول علـى املـوافقـات
االصولية وقد حصلت مؤخرا املوافقات الرسمية من اجلهات ذات
العالقــة عل ــى املبــاشــرة بــانـشــاء القــريــة العـصــريــة ال ــزراعيــة يف
محــافظـة كـربالء .يـذكـر ان القــرى العصـريـة خـاصـة بـاملهنـدسني
الزراعيني.

ندوة عن الطب وصحة الصائم يف املوصل
املوصل /باسل طاقة
أقــامـت اجلمـعيــة الـطـبيــة االسـالميــة يف نـينــوى نــدوة عــام ــة عن
(الـطـب وصحــة الـص ــائم يف رمـض ــان) مبن ــاسبــة الــشهــر الفـضـيل
وتـناول عـدد من االطبـاء والبـاحثني مـواضيع مـتعددة عـن الطب
وفـوائــد الصـوم اضـافـة الـى تـبيــان الطـرق العلـميـة الـصحيحـة
لتقلـيل التـاثيـرات الـسلـبيـة علـى صحــة الصـائـم املصـاب بـبعض
االم ــراض ومـنه ــا امل ــزمـن ــة كـم ــا ق ــدم ع ــدد مـن االخـتـص ــاصـيـني
االرشــادات والنـصـائـح للمـرأة احلــامل اثنــاء فتـرة الـصيــام ومن
املؤمل ان تقيم اجلمـعية عدداً مـن النشاطـات االخرى خالل شهر
رمضان احلالي.

السبحة ..تراث عراقي يقاوم الزمن

نظمتا ورشة عمل مبشاركة  23عضواً من الوزارتني

العمل واملالية تتسلامن منحة البنك الدويل إلصالح النظام التقاعدي وتطوير عمل احلامية والضامن االجتامعي
بغداد /داود سلمان
اعـلنـت وزارة العـمل والـشــؤون االجـتمــاعيــة
عن اطالق منحة الـبنك الدولي الى وزارتي
العمل واملـالية التي قـدمت يف غضون االيام
املاضية.
وقــال مـصــدر يف الــوزارة ان املـنحــة املقــدمــة
مـن البـنك الــدولي قــدمت خلـدمـة مـشـروع
شبكة احلمـاية االجتماعيـة ودائرة الضمان
االجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاع ــي يف وزارة الـعـ ـمـل والـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجتمـاعيـة واصـالح النظـام التقـاعـدي يف
وزارة املــاليـة ،واشـار املـصـدر الـى ان الـوزارة
نظمـت ورشة عـمل الطالق نشـاطات املـنحة
ومبـ ـشـ ــاركـ ــة  23ع ـضـ ــوا مـن وزارتــي العــمل
وامل ــالـي ــة حـيـث ب ــدأت ال ــوزارت ــان بـتـن ـظـيـم
عملية بناء قدراتهـا من خالل التغيير نحو
الــرقـميــة ب ــدال من االســالـيب الـتقـليــديــة،
فـضال عـن اعــادة تـنـظـيـم االق ـســام االداريــة

والــدوائــر والـهيــاكل الـتعـليـميــة واسـتحــداث
مــراكــز تـكنــول ــوجيــا املعلــومــات مبــا يف ذلك
انـشــاء املـشــروع التــدريبـي للعـمل بــالـشـبكــة
الــرقميـة وتـدريب العـاملني والقـائـمني علـى
شبكـة احلماية االجتماعـية وتوريد االجهزة
واملعـدات االخــرى عمال مبـا يـضــاهي الـدول
املـتقــدمــة بــالـتقـنـيــات املـسـتحــدثــة خــدمــة
للمواطنني والصالح العام.
واضـ ــاف :هـنـ ــالـك مـ ـش ـ ــاريع كـثـيـ ــرة ضـمـن
أجنـدة الوزارة تسعى الى ترسيخ جذورها يف
ارض الـواقع وسـوف يـأتـي ذلك تبـاعـا وعلـى
وفق ال ـسـتــراتـيجـيــة الـتـي وضعـتهــا الــوزارة
وهي يف طـور االجنــاز ريثمــا يسـتتب الـوضع
االمني.
وم ــن جـه ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ــرى اعـلـ ـن ــت وزارة الـعـ ـمـل
والـشــؤون االجـتـمــاعـيــة عـن خـطــة جــديــدة

لتشغـيل املعاقـني والعاطلـني عن العمل من
اجل توفـير فـرص العمل املـناسـبة واملالئـمة
لهذه الشريحة املهمة يف اجملتمع.
وقــال املصـدر :ان الـوزارة عـدت هــذه اخلطـة
بـ ــالــتع ـ ــاون مع قـ ـسـم الـ ــورش واجلــمعـيـ ــات
التابع لدائرة الرعاية االجتماعية حيث مت
ت ـ ــشغ ــيل  40ع ـ ــاطـال مع ـ ــاقـ ـ ــا خالل االي ـ ــام
القليلة املـاضية .واكد املصـدر على استمرار
الـتنـسـيق مع الــورش واجلمـعيــات يف بغـداد
واحمل ــافـظ ــات مـن اجل ت ــوفـي ــر ف ــرص عـمل
للعـاطـلني املعـاقـني لتــشغيـلهم اضـافـة الـى
حتقيـق ارباح ماديـة للورش واجلـمعيات من
خالل املنتوجات التي يقومون بانتاجها.
وعلــى صـعيــد آخــر اعلـنت الــوزارة عـن آليــة
جـديـدة لتقـومي الـدعم والـرعـايــة لشـريحـة
العاجزين وتقدمي افضل اخلدمات لهم.

وقــال مصـدر يف الـوزارة ان قــسم العـاجــزين
التـابع لـدائـرة الـرعـايـة االجـتمــاعيـة يقـوم
بالـتنسيق مع اجلهات ذات العالقـة بتغطية
احـتـيـ ــاجـ ــات العـ ــاجـ ــزيـن مـن حـيـث اعـ ــداد

املالكـات التـي يحتـاجهـا القـسم اضـافـة الـى
صيـانـة وتــرميم الـدور وتـوفيــر االحتيـاجـات
االخرى.
مـضيفـا ان القـسم يـسـتقبل يـوميـا العـديـد

مــن امل ـ ــواط ـن ــني الع ـ ــاج ـ ــزيــن ال ـ ــذيــن ت ـتــم
مقــابلتهـم عن طـريق بـاحثـات اجـتمـاعيـات
لغـرض قبولـهم يف الدار وحـسب التعلـيمات
الصادرة من الوزارة.

البلديات تنفذ عدد ًا من املشاريع اخلدمية يف كربالء
كربالء /املدى
تنفـذ وزارة البلديـات واالشغال
الع ـ ــام ـ ــة ع ـ ــدداً مــن املـ ـش ـ ــاريع
اخلــدميــة يف مجـال الـبلـديـات
وال ـ ــصـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـصـح ــي وامل ـ ـ ـ ــاء
الـصــالح للـشــرب يف محـافـظـة
كــربالء بـكلفــة اجمــاليــة تقــدر
بحـوالـي  32مليـار دينـار ضـمن
خ ـطــتهـ ــا لهـ ــذا العـ ــام وخ ـطـ ــة
تنمية االقاليم.
وتـشـمل هــذه املـشــاريع تـنفـيــذ
مـ ـش ــروع م ــاء كـ ــربالء امل ــوح ــد
الـ ـ ــذي مــن امل ـ ـ ــؤمل ان ي ــنجـ ـ ــز
العـ ــام املقــبل ون ـصــب وجتهـي ــز
وحدات ماء بسعات تتراوح بني
50م ـتـ ـ ــرمــكعــب/سـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ــى
200متــر مكعب/سـاعـة يف قـرى

احملـافظـة وتنفيـذ شبكـات ماء
وصيانة مشاريع املاء الصايف.
وي ـشـمل العـمل ك ــذلك اك ـســاء
وتبـليـط عــدد من املـشــاريع يف
مركـز كربالء واقـضية الهـندية
وعني متـر ونـواحي احلـسيـنيـة
واخل ـي ـ ـ ــرات واحل ـ ـ ــر وانـ ـ ـش ـ ـ ــاء
مـتـن ــزه ــات وت ـط ــوي ــر حـ ــدائق
وانشاء قوالب جانبية وارصفة
ويف مج ــال ال ـص ــرف الــصحـي
وشبكـات ميــاه االمطـار يـشمل
العــمل تــنفـيـ ــذ شـبـكـ ــات ملـيـ ــاه
االم ـطـ ــار يف احـيـ ــاء املـ ــديـنـ ــة
ب ـ ـ ــأط ـ ـ ــوال بـلـغــت  5802م ـت ـ ـ ــر
ومـعـ ـ ـ ــاجلـ ـ ـ ــة ( )8تـخ ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ــات
وكذلك تنفـيذ شبكـات مجاري
مـي ــاه ثقـيل ــة وامـط ــار واع ــداد

مركز بحوث بغداد حيذر
من استخدام املطيبات
الصناعية
بغداد /املدى
حــذر مــركــز بحــوث الـس ــوق وحمــايــة املــستـهلك يف
جـامعـة بغـداد مـن االستخـدام املتـزايـد للـمضـافـات
واملطـيبـات الغــذائيـة الـصنــاعيــة املتـوفـرة حــاليـا يف
االس ــواق احمللـي ــة ،ومـنه ــا املـنـكه ــات مل ــا ت ـسـبـبه مـن
مخاطـر صحية كـبيرة علـى صحة املـواطن حيث ان
تأثـيرات هذه املـواد رمبا لم تـظهر يف وقتهـا ال سيما
املـصابني بالتهـاب القولون وتقـرحات املعدة واالثني
عشري.
وقـ ــال م ـصـ ــدر يف املـ ــركـ ــز ان االســتخـ ــدام املـتـ ــزايـ ــد
والـ ــواسـع لهـ ــذه االضـ ــافـ ــات ادى الـ ــى قـلق خـبـ ــراء
الـصحـة والـتغـذيـة ملـا تــسبـبه مـن مخـاطـر صـحيـة
على االنسان ولو بعد حني.
واضاف املصدر ان املركز قام بجمع  567منوذجا من
املـنتجـات الغـذائيــة احملليـة واملـستـوردة املـوجـودة يف
االسـواق احملـليــة واغلـبهــا من املـواد الـتي تــستـهلك
بـصــورة مـبــاشــرة وحتـت ــوي علــى ن ـسـب عــالـيــة مـن
املـنـكهــات واملـطـيـبــات الغــذائـيــة وعـنــد فحـص هــذه
امل ــواد تـبـني انه ــا حتـت ــوي عل ــى كـمـي ــات كـبـي ــرة مـن
مـركبات كـيمياويـة صناعيـة يكون لهـا تأثيـر تراكمي
يف جــسم االنـسـان وتـظهـر هــذه التــأثيـرات بـسـرعـة
لـدى املــواطنـني املصــابني بــالتهـاب القـولـون وتقـرح
املعدة واالثني عشري.
واشار املصدر الـى ان العراق شهد تزايداً يف استيراد
هـذه املـواد ألغـراض الغـش الـصنــاعي املعـتمــد مثل
منكهـات احلـليب والـزبـد والعـسل والـلحم ومعجـون
الـطمـاطـم وغيـرهـا ،واكــد املصـدر ان غيـاب الـرقـابـة
الصحـية عـلى االغـذية املـستـوردة فسح اجملـال امام
ادخال هذه املواد.

ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات االسـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
والـتـص ــامـيـم مل ـش ــروع مج ــاري
قضاء عني متر.
الـ ـ ــى ذلـك افـ ـ ــاد مـ ـ ــديـ ـ ــر مـ ـ ــاء
محـ ــاف ـظـ ــة كـ ــربـالء املهـنـ ــدس
كاظم جـواد الصـايف بأن نـسبة
االجناز يف مـشروع مـاء كربالء
امل ــوح ــد ال ــذي تــنف ــذه اح ــدى
الشـركـات التـركيـة وصلت الـى
. %15
وأضــاف الـصــايف ان مالكــاتنــا
ت ــواصل إش ــرافه ــا وتـنفـي ــذه ــا
العـمــال امل ـشــروع ال ــذي بلغـت
كـلـفـ ـتـه  164مـلـ ـيـ ـ ـ ــار ديـ ـنـ ـ ـ ــار..
مـ ــوضحـ ــا ان املـ ـشـ ــروع تــنفـ ــذه
شـ ــركـ ــة تـ ــركـيـ ــة مـع مقـ ــاولـني
ع ــراقـيـني ث ــان ــويـني وب ــإش ــراف

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
احملـ ــاف ـظـ ــة..مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ان
الع ــمل بـ ـ ــدأ م ـنـ ـ ــذ أك ـثـ ـ ــر مــن
شهـريـن ومن املــؤمل أن ينـتهي
يف منتـصف الشهر العاشر من
السنة القادمة
تبلغ طـاقة املـشروع اإلنـتاجـية
عـ ـ ـش ـ ـ ــرة آالف م ـت ـ ـ ــر مـكـعــب/
الـسـاعـة..مـؤكـدا انه إذا مـا مت
اجنــاز املشـروع الـذي يقع علـى
نهـ ـ ــر الف ـ ــرات فـ ـ ــانه س ـيـ ــسهــم
بـ ـ ـتـخـفـ ـ ـيـف الـ ـ ـ ـضـغ ـ ـ ــط ع ـ ــن
الـكـمـيـ ــات املـنــتجـ ــة ملـ ـش ـ ــاريع
كربالء القدميـة إضافة إلى إن
ـك ـ ـ ـ ــربـالء لـ ــن تــكـ ـ ـ ـ ــون ض ـ ـمـ ــن
احملــافظـات الـتي تعــاني شحـة
املياه الصاحلة للشرب .

املتقاعدون  ..شريحة اتعبها النسيان

إيران تطلب فتح قنصليتني هلا يف اقليم كردستان
السليمانية /املدى

اسـتقـبل نـائـب رئيـس حكـومــة اقلـيم
كردستان عمر فتاح وفداً للجمهورية
االسالم ـي ـ ــة االي ـ ــران ـي ـ ــة مبـك ـت ــبه يف
مــدينـة الـسلـيمــانيـة بـرئـاسـة سـردار
فروزنـده " والسيـد ممثل اجلمهـورية
االسالمـيــة يف مــديـنــة الــسلـيـمــانـيــة
وشخصيات اخرى.
وبحـث يف االجـتـمـ ــاع الق ـض ــاي ــا ذات
االهـتمـام املـشتــرك بضـمنهـا احلـالـة
االم ـ ـنـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة وحـفـ ـ ــظ سـالم ـ ـ ـ ـ ــة امـ ــن

املـواطنني ومـراقبـة احلدود املـشتـركة
وحـمـ ــايــتهـ ــا ومــنع ت ــسلـل العـ ــابـثـني
بـ ـ ـ ــاألمــن وك ـ ـ ــذلــك ايجـ ـ ـ ــاد احلل ـ ـ ــول
املناسبة ملشكلة قلة الكهرباء.
وحث اجلــانبـان الـشـركـات االيــرانيـة
علـ ـ ــى القـ ـ ــدوم الـ ـ ــى االقل ـي ــم بغ ـيـ ـ ــة
االعمار.
من جهـة اخـرى اقتـرح الـوفـد الـزائـر
فـتح مسـتشفـى كبيـر يف الـسليمـانيـة
ملعاجلة امـراض العيون ،وكذلك فتح
قـنــصلـيـتـني رسـمـيـتــني للجـمه ــوري ــة

االسالميـة االيرانـية لـدى االقليم يف
يف محــافـظـتـي الــسلـيـمــانـيــة واربـيل
وكـ ــذلك فـتح قـنــصلـيـتــني حلك ــوم ــة
االقليم لدى اجلمهورية االسالمية.
من جــانبه اكـد الــسيـد نـائـب رئيـس
حـك ـ ــومـ ـ ــة اقل ـيــم ك ـ ــردس ـت ـ ــان دع ــمه
الكامل للمقتـرحات املطـروحة وقال:
نـ ــؤيـ ــد فــتح مـ ـسـت ــشفـيـ ــات ممـ ــاثلـ ــة
المـ ـ ـ ـ ــراض الـقـل ــب وغ ــي ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا م ــن
االمــراض لكي يـسـتفيــد منهـا سكـان
االقليم.

اعداد اخلطط والدراسات وفق االحتياجات الضرورية

مؤمتر ختصيص ملناقشة سرتاتيجية التنمية الوطنية يف البرصة
البصرة /املدى
عق ــد مـجل ــس مح ــاف ـظ ــة
البصـرة مؤمتراً تخصصياً
حت ـ ــت ش ــع ـ ـ ـ ـ ـ ــار ( تـفـعـ ـ ـيـل
املـشـاركــة اجلمــاهيـريـة يف
اع ـ ـ ـ ــداد س ـ ــت ـ ـ ـ ــراتـ ـيـج ــي ـ ـ ـ ــة
ـ
ال ـت ـن ـم ـي ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة يف
احمل ــافـظ ــات اجلـن ــوبـي ــة )
وبالتعاون مع مشروع دعم
احلكومة احمللية R.T.I.
وح ـضـ ــر املـ ــؤمتـ ــر اع ـضـ ــاء
ـج ـ ـ ــال ـ ــس مـحـ ـ ـ ــافـ ــظ ـ ـ ــات
م ـ
الـبـصــرة واملـثـنــى وذي قــار
والعـمـ ــارة و ممــثلـ ــون عـن
اجملـالــس البلـديـة يف هـذه

احملافظات اضافة الى عدد
ـم ـ ـ ــات اجمل ـت ـمـع
مــن م ـن ـ ـظـ ـ
املــدنـي ومــراكــز الــدراســات
والــبح ـ ــوث االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة
واالقـتـص ــادي ــة  ،يف خـط ــوة
العـداد املـشـاريع واخلـطط
التـنمــوي ــة التـي حتتــاجهــا
ه ـ ــذه احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات ض ـمــن
اع ـ ـ ــداد الـ ـ ـسـ ــت ـ ـ ــرات ـيـجــي ـ ـ ــة
ـ
الـوطـنيـة املـقبلـة .واشـراك
مجـالـس احلكـم احملليـة يف
املـساهمـة فيهـا عبر اعـطاء
التـصورات عن احتيـاجاتها
يف التنمية واالعمار.
وق ـ ــال ال ـب ـ ــاحــث ( مح ـم ـ ــد

عطوان ) املـشارك يف هذا
امل ـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ـ ــر :ان الـه ـ ـ ـ ـ ــدف
ـ
الريئسي الذي يقف وراء
هـ ــذا املـ ــؤمتـ ــر هـ ــو اعـ ــادة
االعـتب ــار لبـني ــة اجملتـمع
املـ ـ ــدن ــي الغـ ـ ــائ ـبـ ـ ــة  ،مــن
خـالل اعـ ـ ـ ـ ــداد اخلـ ـ ـط ـ ــط
التنمـوية وفق الـتصورات
احمل ـلـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف بـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
االحتياجات واملشاريع.
وخـ ــرج املـ ــؤمت ـ ــرون بعـ ــدة
توصيـات اهمها  ،تأسيس
مـ ــركـ ــز دراس ـ ــات وبحـ ــوث
وق ــاع ــدة بـي ــان ــات لـبـن ــاء
سـت ــراتـيجـي ــات الـتـنـمـي ــة

وفـق خ ـ ـ ـطـ ـ ــط عـل ـ ـمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
مدروسـة  ،وتهيـئة الغـطاء
ـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ــي املــالئـ ـ ــم
الـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لل ــمجـ ـ ــال ـ ــس احملل ـيـ ـ ــة يف
اع ــداد ال ـسـت ــراتـيجـي ــات ،
وتــدريب تـطــويــر القــدرات
وال ـك ــف ـ ـ ـ ــاءات احملـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــة ،
وال ـ ـبـحـ ــث عـ ــن مـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــادر
متويل لـتنفيـذ مشـروعات
اخلطـط التنمـوية اضـافة
ـال ـ ـ ـ ــى تـ ـ ــن ـ ـ ـ ـس ـ ـيـق جلـ ــنـ ـ ـ ـ ــة
تـن ـسـيقـي ــة بـني مج ــالــس
احملـافظـات االربع ملتـابعـة
ـت ـ ـ ـ ـ ــوصـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــات ومـق ـ ـ ـ ـ ــررات
املؤمتر.

توزيع رواتب احلامية عىل العوائل واملهجرين يف الديوانية
الديوانية /باسم الشرقي
ق ـ ــامــت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـهج ـ ــرة
واملـهج ـ ــري ــن يف مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة
الـ ــديـ ــوانـيـ ــة بـت ـ ــوزيع رواتـب
شـبكة احلمـاية علـى العوائل
املهجــرة قـســرا وذكــر مـصــدر
مسؤول يف املديرية :إن كوادر
امل ــدي ــري ــة سـتعـمل لـتـنفـي ــذ
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـيــه وزارة ال ـهــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
واملـهجـ ــريـن بـ ــالـتـ ـش ـ ــاور مع
وزارة ال ـعـ ـ ـمــل وال ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون

االجـتمــاعيــة لغـرض دراسـة
كـ ـيـفـ ـي ـ ـ ــة ص ـ ـ ــرف ال ـ ـ ــروات ــب
للعـوائل املهجـرة  ،مـؤكـدا إن
جلاناً عديدة مت تشكيلها يف
اجمللـس الـبلــدي واجملــالـس
احمللـيـ ــة لـتـ ــدقــيق أسـمـ ــاء
امل ـشـم ــولـني بق ــان ــون شــبك ــة
احلمــايــة االجـتمــاعيــة من
هـ ــذه العـ ــوائل إضـ ــافـ ــة الـ ــى
جل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـضـ ــم يف
عـضويتهـا ممثالً من خـزينة

احملـافـظــة وممثـالً من دائـرة
الـهجـ ــرة واملـهجـ ــريـن وأحـ ــد
أف ـ ـ ــراد شـ ـبـك ـ ـ ــة احلـ ـم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
االجـتـمــاعـي ــة وفق وصــوالت
رسمية بـقيمة مـبلغ الرواتب
ومـثـبــت علــيهـ ــا عـ ــدد أفـ ــراد
األس ــرة الـن ــازح ــة وي ــذك ــر إن
ع ـ ـ ـ ـ ــدد الـع ـ ـ ـ ـ ــوائـل ال ـ ـتـ ــي مت
شـم ــولهــا ب ـشـبكــة احلـمــايــة
االجـتـم ــاعـي ــة يف احمل ــافـظ ــة
بلغ  38000عائلة.

