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نفط اجلنوب تبارش بناء 1000
وحدة سكنية ملنتسبيها
البصرة /املدى
افـاد مـديـر اعالم شـركـة نفـط اجلنـوب سـميـر جــاسم خـضيـر بـان
ال ـش ــرك ــة ب ــاش ــرت بـبـن ــاء ( )1000وحـ ــدة سكـنـي ــة مب ــواقـع العـمل
اخملتلفة على ان تنجز خالل هذا العام.
واكـد خـضيـر ان الـشـركـة بـاشـرت بــأعمـال تـسـويـة مـوقـع الطـوبـة
والنخيلـة ومن املـؤمل ان يتـم توزيـع قطع االراضي الـسكنـية عـلى
منتسبيها بعد اكمال اعمال التسوية الترابية واجراءات الفرز.
الى جـانب آخـر افتتحـت ساحـة شهيـد احلقيقـة يف البصـرة التي
شيـدت ضمـن حملـة االعمـار الـتي تقـوم بهـا شـركـة نفـط اجلنـوب
للساحات والشوارع العامة يف املدينة.

اعتصام ذوي املهن الصحية يف ميسان
ميسان  /محمد احلمراني
اعتصم امام مبنى دائرة صحة ميسان املئات من ذوي املهن الصحية
مـطــالـبـني بــزيــادة رواتـبهـم وص ــرف مخـصـصــات خـط ــورة لهـم اســوة
باالطبـاء والصيادلـة .وقال كـرمي مطلب احلسـني رئيس نقـابة ذوي
املـهن الصحـية :انـنا نـريد حتـقيق مطـالبـنا املـشروعـة بصـورة سلمـية
وهــذا االعتـصـام هـو الـرابـع من نــوعه وسـبق ان نـظـمنــا اعتـصـامـات
ولكـن لم نحـصل علـى أيـة نـتيجـة يف صـرف مخـصصـات خطـورة لنـا
اسـوة بــزمالئنـا الـذيـن شملـتهم الـزيـادة خـاصـة مع تـزايـد متـطلبـات
املعـيشـة .واكد احلـسني ان وفـدا ضم اعضـاء الهيـئة االداريـة لنقـابة
ذوي املـهن الـصـحي ــة يف ميـســان الـتق ــى رئيـس دائــرة صح ــة ميـســان
الدكتـور زامل شياع العـريبي الذي تـضامن معنـا كليا ووعـد بان يرفع
مطـالبنـا إلى اجلهـات املسـؤولة يف الـوزارة فضال عن تـشكيلـنا وفـدين
يــتحـ ــرك االول عل ــى وزارة الــصح ــة والـث ــانــي عل ــى مـجلــس ال ــوزراء
للـمطـالبـة بحقـوقنــا املشـروعـة .علمـا ان رواتـب ذوي املهن الـصحيـة
تبلغ  125الف دينار وال تصرف لهم أي مخصصات خطورة.

املعلبات الغذائية اجلاهزة جتد رواجاً يف السوق العراقية ألسعارها املعتدلة نسبياً

نظمت دورات تدريبية خملتلف االختصاصات

العمل تشمل العاطلني املتزوجني وأرباب األرس بإعانات احلامية االجتامعية
بغداد /حنان التميمي
وجه وزيـر العمل والشؤون االجتمـاعية املهندس
محـم ــود ال ـشـيخ راضـي ب ـشـمـ ــول ( )112الف ــا و
( )744مـن الع ــاطلـني املـتــزوجـني واربــاب االســر
بإعانات برنامج شبكة احلماية االجتماعية.
وقــال املــستـشــار االعالمـي عبــد اهلل الـالمي :ان
مــراك ــز التــشغـيل يف بغــداد واحملــافـظــات ق ــامت
ب ـتـ ـ ــدق ـيـق ( )163الف ـ ـ ـاً و( )534مـلفـ ـ ــا عـ ـ ــائـ ـ ــدا
للعـاطلـني عن العـمل واملتــزوجني واربـاب االسـر
املسجلني يف مراكـز التشغيل املشمولني باعانات
بـرنـامـج شبكـة احلمـايـة االجـتمـاعيـة علـى وفق
عدد افراد االسرة التي تبدأ بخمسني الف دينار
للــشخـص الــواحــد وتـنـتهـي بـ( )120الف ديـنــار
لـستـة اشخـاص فـأكثـر .والـزمت دائـرة التـشغيل
والتـدريب املهني املشمـولني باإلعانـات بالدخول
يف دورات مهـنـيـ ــة تخ ـص ـصـي ــة ح ـسـب ال ـط ــاق ــة
االسـتيعــابيـة ملـراكــز التـشغـيل يف كل محـافـظـة
وب ـ ــال ـت ـن ـ ـس ـيـق مع امل ـ ــراك ـ ــز ال ـنـ ـظ ـيـ ـ ــرة له ـ ــا يف
احمل ــاف ـظ ــات لـتـن ـظـيـم دورات ت ــدريـبـيـ ــة لهـم يف
مختلف االخـتصـاصـات املـهنيـة التـي يحتـاجهـا
س ـ ـ ــوق الع ــمل .وبــني امل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ـ ــار االعالمــي ان
اخلـطــة االسـتـثـمــاريــة ملــركــز الـتــشغـيل تهــدف
خالل االعوام الـثالثة املقبلـة الى اعمـار وتأهيل
مــراك ــز الت ــدريب املـهنـي يف بغــداد واحملــافـظــات
لتــوسـيع حـجم مـشــاركــة العــاطـلني يف الــدورات
التــدريـبيــة واكـســابهـم املهــارات االســاسيــة الـتي
تؤهلهم للحصول على فرص عمل.
واكـد الـالمي ان وزارة العـمل تعـمل علــى تنـسيق
برامجهـا مع املنـظمات الـدولية الـتي تلعب دورا

ف ـ ــاعال يف عــملـيـ ــة دعـم اجملـتـمـع العـ ــراقـي مـن
خالل اسنـاد املـؤسـســات احلكــوميــة عبـر تـنفيـذ
مـشــاريع الـتنـمي ــة والتـطــويــر الـتي تـس ــاهم يف
ايـجاد فـرص عمل للعـاطلـني لتنفـيذ تـوجيـهات
الوزير لتـدريب وتطوير مهـارات املالكات العاملة
يف مـ ــراكـ ــز الـت ــشغــيل والـتـ ــدريـب واشـ ــراكهـم يف
دورات تخصـصيـة خــارج البالد اضـافـة الـى دعم
مـشاريـع التنميـة واالعمار ملـركز التـدريب املهني
وتـزويـدهـا بـاالجهـزة واملعـدات لـتطـويـرهـا ورفع
ادائها كـما تسعـى الوزارة الـى استثمـار الدعم يف
رفع م ـسـت ــوى الـت ــدريـب والـتـط ــوي ــر للـمالك ــات
وكـ ــذلك اسـنـ ــاد العـ ــاطلـني مـن خالل صـنـ ــاديق
الدعم املقدمة من املنظمات.
وابلـغ الالمـي ان وزيـ ــر العـمـل وجه بـتـفعـيل دور

الهـيـئــة الــوطـنـي ــة العلـي ــا للـتــشغـيل والـتــدريـب
املهـني التي شكـلها مجلـس الوزراء بـرئاسـة وزير
العــمل وت ـضـم يف ع ـضـ ــويــتهـ ــا عـ ــدداً مــن وكالء
وزارات الـدولة وممـثلي منظـمات اجملتـمع املدني
وتـتـبـنـ ــى سـيـ ــاسـ ــة واضحـ ــة املعـ ــالــم للـت ــشغــيل
والـت ــدريـب املهـنـي تـتـم ــاش ــى واه ــداف الـتـنـمـي ــة
ال ــوطـنـي ــة واع ــادة اعـم ــار الع ــراق والعــمل عل ــى
تنـسيق جـميع الـوزارات لـلعمل املـشتـرك لـزيـادة
فـ ــرص العـمـل ووضع سـت ــراتـيجـيـ ــة واضح ــة يف
مجال الـصناعـة والزراعـة واجلانـب اخلدمي مع
األخــذ بـنـظــر االعـتـبــار م ـشــارك ــة بقـيــة اطــراف
االنتــاج الـثالثــة مع اللـجنــة املـتمـثلــة بــاالحتــاد
العـ ــام لــنقـ ــابـ ــات العـمـ ــال واحتـ ــاد ال ـصـنـ ــاعـ ــات
العراقي.

