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العام  2016 داعيا من ظهرت اسمائهم
الى مــراجـــعــة الــلــجــان الـــفــرعــيــة في
الــنــاصــريــة والــرفــاعي وقــلــعــة ســكــر
والـنـصر والـشـطرة واجلـبـايش وسوق

الشيوخ الكمال االجراءات القانونية).
s¹b «Ë ‰U³I²Ý≈

كــمــا عـقــدت الــداخــلـيــة الــعــراقــيـة مع
نــظـــيــرتـــهــا االيـــرانــيــة ســـلــســـلــة من
ــنــاقـشــة االسـتــعـدادات االجــتـمــاعـات 
االمــنـيــة وتــهــيـئــة الــسـبـل السـتــقــبـال
الـوافـدين من خـارج الـبالد خـالل زيارة
ــتــحــدث بــأسم االربــعــيــنــيــة . وقــال ا
الـوزارة سعد معن في تصريح امس ان
(هــنـاك ســلــسـلــة من االجــتـمــاعـات مع
ـنـاقـشـة الـتـعاون الـداخـلـيـة االيـرانـيـة 

ـشـترك وتـبـادل للـمـعلـومات وتـنـسيق ا
لـوجستي) ,واضـاف ان (العراق وفر كل
ـسـتــلـزمــات حلـمــايـة الـزوار األمــور وا
الـقادمـ من ايران  ودول العـالم كافة).
من جــانــبه اكــد قــائـد شــرطــة الــنـجف
الـعميـد فائق فليح الـفتالوي أن (شرطة
احملــافــظـة بــدأت بــوضع خــطـة أمــنــيـة
بـاشراف قيـادة عملـيات الفرات األوسط
اليـ الوافدين من أجـل تام الـزيارة 
من داخـل وخــارج الــعــراق و اتــخـاذ
ــنــاســبــة). اجــراءات أمــنــيــة الجنــاح ا
وتـوقع وزير الداخلية اإليراني رحماني
فـضلي الـذي يزور العـراق حالـيا دخول
ثالثـة ماليـ زائر إلحـياء مـراسم زيارة
أربـعيـنـية اإلمـام احلسـ علـيه السالم

الـهـجـري وتـنـتـهي مع نـهـايـة الـزيـارة).
واوضح ان (الــتـــنــفــيــذ ســيــكــون عــلى
خـمسة محـاور يتم عبرهـا تام الطرق
من امــاكن وصــول الـزوار مـن الـبــصـرة
ومــيـــســان وحـــتى خــروجـــهم بــاجتــاه
ــثـنى والــديـوانــيـة). واكـد ان (الــعـمل ا
االمـني سيـتواصل عـلى مدار  24سـاعة
ـتــابـعــة حـركـة الــزوار الـتي غـالــبـا مـا
تـسـتـمــر لـسـاعـات مـتـاخـرة من الـلـيل).
اعـــلــنت مـــديــريـــة تـــربــيـــة ذي قــار عن
رحلة الـتحاق اكثر من  87الـف طالب 
االول االبـــتـــدائـي في الـــعـــام الـــدراسي
اجلـــديـــد  .2020 - 2019وقـــال مـــديـــر
اعالم تـــربـــيـــة ذي قـــار عـــبـــد احلـــلـــيم
احلــــصــــيـــنـي  في تــــصــــريح امس ان
(مــدارس احملـافــظــة سـجــلت مع بــدايـة
الـعـام الـدراسي اجلـديـد  87256طـالـبـا
في مـرحلة الصف االول االبتدائي وهو

اكـــثــر بـــنــحــو  17الـف طــالب عـــمــا 
ـاضي). تـسـجـيـله في الـعـام الـدراسي ا
واشـار الى ان (مـديـرية الـتـربيـة اكـملت
من جـــانـــبـــهــا جـــمـــيع االســـتـــعــدادات
واالجـراءات االدارية اسـتعدادا لـلموسم
ــــا في ذلـك ســـد الــــدراسي اجلــــديــــد 
ـنــاهج الــشــواغــر وتـهــيــئــة الــكـتـب وا
الـــدراســــيـــة). ووافــــقت وزارة الــــعـــمل
والـشؤون االجتمـاعية على شـمول اكثر
من  11الف عــاطل عن الــعــمل بــشـبــكـة
احلـمـايـة االجـتمـاعـيـة في مـحـافـظة ذي
قـار. وقـال مـديـر احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
رعـــد الـــيـــاســـري  فـي تـــصـــريح في ان
(الــــوزارة شــــمـــلت  11814عــــاطال عن
الـعــمل ضـمن الـوجـبـة اخلــامـسـة لـفـئـة
الـرجال بشبـكة احلماية االجـتماعية في
ـــشــمــولــ احملــافـــظــة). واوضح ان (ا
اجلـدد سـبق وان تقـدموا بـطـلبـاتهم في
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مـــؤكــداً اســـتــعـــداد بالده لـــتــقـــد مــا
يـحتـاجه العـراق لتـسهـيل الزيـارة.وقال
فـضلي خالل مؤتمر مشترك بالنجف إن
(هــنـــاك خــطــوات جــيـــدة بــ الــعــراق
وإيــران لـــتــســـهــيل دخـــول الــزائــرين),
واشــار الى ان (الـهــدف من زيـارتي الى
ــعـوقــات الـتي ـنــاقــشـة ا الــعـراق هــو 
تــواجه الـــزائــرين وســأتــوجه لــكــربالء
لـلمشـاركة في االجتمـاع االمني  بعد ان
اجـرينا ثالثة لقـاءات مع وزير الداخلية
الــعـراقي). فــيـمــا أعـلـن رئـيس مــجـلس
مـــحــافـــظـــة ذي قـــار رحــيـم اخلــاقـــاني
مـشـاركة أكـثر من  20ألـف عنصـر أمني
في تــنــفـيــذ اخلــطــة األمـنــيــة اخلــاصـة
بـتـأمــ احلـمـايـة خالل الـزيـارة وبـدعم
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اعــلــنت الــلـجــنــة االمــنـيــة الــعــلــيـا في
محافظة ذي قار عن اكمال استعداداتها
االمـنـيـة لـزيـارة االربعـ بـخـطـة امـنـية
عــدادهـا اكـثـر من  20الـف مـنـتـسب من
مـخـتلـف االجزة االمـنـية في احملـافـظة .
وجـاء االعالن عن اخلـطـة اثـنـاء مـؤتـمر
في قــيـادة الــشـرطــة بـحـضــور احملـافظ
عــــادل الــــدخــــيــــلي ورئــــيس مــــجــــلس
احملـــافـــظـــة رحـــيم اخلـــاقـــانـي وقـــائــد
الـشرطـة اللـواء حسن الـزيدي وعدد من
ـثـلي الـدوائر كـبـار الـقـادة االمنـيـ و
اخلـدمـيـة. وقـال الـدخـيلـي  في تـصريح
صـحفي امس ان (اللجنة االمـنية العليا
في احملــافــظـة الــتي يـتــراســهـا عــقـدت
مـؤتـمرا امـنـيـا العتـمـاد اخلـطة االمـنـية
اخلـاصـة بـزيـارة االربـعـ في ذي قار).
واوضح ان (اخلـطـة سـتـنـفـذ بـاكـثـر من
الف مــــــنـــــتـــــسـب من مـــــخــــــتـــــلف 20
الـتـشكـيالت االمـنـية وسـتـتـواصل حتى

نهاية الزيارة.
bNł e¹eFð

مـؤكدا انـها سـتعـمل على تـعزيـز اجلهد
االسـتخـباري لتـعويض رفع السـيطرات
اخلـارجـيـة). بـدوره قـال رئـيس مـجـلس
احملـافظـة رحيم اخلاقـاني ان (االجهزة
االمــنـيـة ســتـتــوزع عـلى جـمــيع قـواطع
الـعمـليات وسـتغـلق الثـغرات فضال عن
ـرورية). الـعـمل عـلى فـك االخـتـنـاقـات ا
وبـ ان (اخلــطـة اعـتـمـدت اعـلى صـور
الـتنسـيق ب االجهـزة االمنيـة من جهة
واخلــدمـــيــة من جــهـــة اخــرى اليــصــال
افـضل اخلدمـات للـمواكب والزوار). من
جــانـبـه قـال قــائـد شــرطــة ذي قـار عــبـد
احلـســ الـزيـدي  ان (اخلـطـة االمـنـيـة
ســتـــنــطــلـق في االول من شــهـــر صــفــر
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جنح فريق طـبي في مسـتـشفى الـزهراء لـلـوالدة واالطفـال  في إجراء عـمـليـة معـقدة
لـرفع طـحال يـزن كيـلـوغرامـ من طفل يـبـلغ من العـمر اربـعـة سنـوات يعـاني مرض

الثالسيميا .
ـــســتــشـــفى مــصـــطــفى وقــال مـــديــر ا
كتبة اإلعالمي انه الـهرموش في بيان 
ــسـتــشـفى (بــعـد وصــول الـطــفل الى ا

واجــــراء الــــفــــحــــوصــــات الالزمــــة 
تــشـخـيص احلــاله  حـيث كــان الـطـفل
يــعــاني من تــضــخم الــطــحــال بـســبب
الذي  ادى رض الثالسيميا  اصابته 
الـى ان يــــــصل الـــــــطــــــحــــــال الى وزن

.( كيلوغرام
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مـضيفـاً  (وعلى الـفور  تشـكيل فريق
بــرئـاسـة الـدكــتـور مـرتــضى الـفـتالوي
الجـراء عــمـلـيـة اسـتــئـصـال الـطـحـال .
مـبــيـنـاً أن (الـعــمـلـيـة اســتـمـرت قـرابـة
سـاعة ونصف تكـللت بالنـجاح والطفل
االن بـحالـة جيـدة). واوضح الهـرموش
ـــســـتــشـــفـى تـــكــفـــلـت بــجـــمـــيع ان (ا
مـصاريف العـملية والـرقود في اجلناح
اخلـــاص كــــون الـــطــــفل من الــــعـــوائل
ــتــعــفـفــة). واطــلــقت وزارة الــصــحـة ا
والـبيئـة احلملـة التلـقيحـية ضد مرض
شــلـل األطــفــال فـي مــحــافـــظــة كــربالء
ية بـالتعاون مع منـظمتي الصحـة العا
والـيونـيسيف  ,فـيمـا سجلت الـعيادات
الـطبية الشعبية  65الف مراجع للجان
. وقال بـيان فـحص الـسيـاقة والـتـعيـ
لـــلـــوزارة تـــلــــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(الـوكيل االدراي للوزارة هاني العقابي
ـيـة في ـثل مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا و 
العراق أدهم رشاد إسماعيل وبحضور
احملـــافظ نـــصـــيـف جـــاسم اخلـــطـــابي
افـتتحوا احلمـلة التلقـيحية ضد مرض
شــلل األطــفــال في مــركــز صــحـي عـون
بـاحملافـظة) ,واكـد العـقابي ان (احلـملة
الـتلـقيـحـية تـشمل عـشر مـحافـظات في
الــعـــراق وبــالـــتــعــاون مـع مــنــظـــمــتي

الـطــبـيـة لـفــحص الـسـيـاقــة والـتـعـيـ
وحـيازة وحمل الـسالح استقـبلت نحو
ـــاضي في 65677 مـــراجـع خالل أب ا
جـمــيع احملـافـظــات مـاعـدا مــحـافـظـتي

االنبار ونينوى).
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مشيرا الى ان (تلك اللجان تعمل ضمن
قــانـون الــدائـرة رقم  89 لــسـنـة 1986
عدل) وأكد اجلميلي أن (دوام اللجان ا
يـبـدأ مـن الـرابـعـة عـصـرا إلى الـثـامـنـة
ـراجـعـ وهو وقت مـسـاء السـتـقبـال ا
الــدوام الـرســمي لــهــا وتـضم الــلــجـان

أطــبــاء اخــتـصــاص وفــاحــصي بــصـر
ــطـلــوبـة الكــات ا وإداريــ وجـمــيع ا
إلصدار التقرير الطبي من اجل تسهيل
ـراجـعـ واجنــاز مـعـامالتـهم مـهــمـة ا
ـمكـنة وذلك خـدمة لـلصالح بـالسـرعة ا

العام). 
وقــدر مــراقـبــون االجــور الـتـي حتـصل
عـليهـا الدائرة خالل شـهر واحد بـنحو
مـلـيار و  625مـلـيون ديـنار  ,مـطالـب
الــوزارة بـــتــخــفــيـض اجــور الــفــحص
ومــراعـــاة الــظـــروف الــصـــعــبـــة الــتي
ـواطن اضـافـة الى مـتـابـعة يـعـيـشـها ا

ســـيـــر الـــعــــمل لـــهـــذه الــــلـــجـــان لـــفك
االخـتناقات الـتي تشهدهـا حاليا. وكان
وكيال وزارة الصحة االداري والفني قد
عـقـدا اجــتـمـاعـا مـوسـعـا ضم عـددا من
ــعـنـيـ والــفـنـيـ ـدراء الــعـامـ وا ا
ـنــاقـشـة ــيـة  ومـنــظـمــة الـصـحــة الـعـا
مالبــسـات وفـاة الـطـفل عــيـسى مـحـمـد
حــمــيــد  واوضـح الــبــيــان ان (الـوزارة
اتـخذت االجـراءات الالزمة لـبيـان سبب
ـا في ذلـك فـحــوصــات الـطب الــوفــاة 
الـعـدلي) ولـفت اجلـمـيـلي انـه (ال يـوجد
أي مـؤشـر علـمي يـربط الوفـاة بـاللـقاح

ية واليونيسيف) واضاف الصحة العا
ان (احلــمــلــة تــســتــهــدف اإلعــمـار دون
اخلــمـس ســنــوات لـــغــايــة الـــثــالث من
تـــشــــرين االول اجلـــاري) مــــبـــيـــنـــا ان
(الـوزارة حترص عـلى توفيـر اللـقاحات
ومن مــــنـــاشئ رصــــيـــنـــة وخــــاضـــعـــة
لــلــفــحــوصـــات اخملــتــبــريــة الــدقــيــقــة
نظمات الدولية) بدوره ـعتمدة من ا وا
قـال رشـاد ان (احلـمـلـة تـشـمل اكـثر من
مـلـيوني ونـصف طفـل وان هنـاك حمـلة
اخـرى ســتـنـفـذ خـالل الـشـهـر اجلـاري)
سـتخـدمة آمـنة مـؤكدا أن (الـلـقاحـات ا
وذات نــوعـــيــة جـــيــدة وهي خـــاضــعــة
لـــلــــفـــحص فـي مـــخـــتــــبـــرات الـــوزارة
ـية رصـينة) ومـستـوردة من منـاشئ عا
مـوضحـا ان (مـستـويات الـتحـص في
الــبالد في تــقــدم وذلك من خالل إقــبـال
ـواطـنـ عـلى حـمالت الـتـلـقـيح الـتي ا
ــــوجـب اجلـــدول الــــوطــــني ـــذ  تُــــنَــــفَ
لـلتحـص الذي أعـدته الوزارة وحققت
نــــسب جنـــــاح زادت عن مــــعــــدالتــــهــــا
الــطـبــيــعـيــة وصـوالً الـى بـلــد خـالٍ من
االمـراض االنـتـقـالـيـة). من جـهـته اشاد
بـذولة اخلـطابـي بـ (اجلهـود الكـبيـرة ا
واطن من قـبل قطاع الصحـة) داعيا ا
الى (ضــــرورة الــــتــــعــــاون مع الــــفـــرق
الـصـحـيـة والـتـوجه الىً الـتـلـقـيح الذي
من شــأنه خـلق مــجـتـمع صــحي سـلـيم
ومـعافى). من جـهة اخرى أعـلنت دائرة
الـعيادات الطبية الشـعبية عن استقبال
الــلــجــان الـطــبــيــة لــفــحص الــســيــاقـة
والـتــعـيـ وحـيـازة وحـمل الـسالح في
الـعـراق أكـثـر من  65ألـف مراجع خالل
ــــاضي.وقـــال مـــديـــر عـــام شـــهـــر أب ا
الـدائرة حـازم عبـد الرزاق اجلـميلي في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس  ان (اللـجان

الـسداسي) مـؤكدا ان (اللـقاح مـستورد
ـي رصــ وهـــو نــفس من مـــنــشـــأ عــا
ـسـتـخـدم لـتـحـصـ األطـفـال الـلـقـاح ا
طـوال الـسـنـوات الـسـابـقـة) واشار الى
انـه (وفي نــفس الــيــوم لــقح  8اطــفــال
ــركــز وفـي الــيــوم آخـــرون في نــفـس ا
الـتــالي  تـلـقـيح نـحـو  13 الـف طفل
في الــعـراق بـذات الـلـقـاح وان احلـقـنـة
ـستعملـة هي مخصصة لـهذا التلقيح ا
ية فـقط ومقرة من منظمة الـصحة العا
ـكن اسـتعـمـالهـا جلـرعة اكـثر من وال 

قررة للقاح). اجلرعة ا

وإســنـاد من قــيـادة عـمــلـيــات الـرافـدين
واألجـهـزة االستـخبـاريـة اخملتـلفـة.وقال
ـؤتـمـر األمـني اخلـاقـانـي عـلى هـامش ا
اخلــاص بــالــزيــارة بــحــضــور احملــافظ
عــادل الــدخــيــلي والــقــيــادات األمــنــيــة
ـواكب احلسيـنية إن (اخلطـة األمنية وا
سيشترك في تنفيذها جميع التشكيالت
ضــمن إدارة قـيـادة الـشــرطـة واألجـهـزة
الــســـانــدة مع الــتـــركــيــز عـــلى اجلــهــد
عـلومات لـتأم االسـتخـباري وتبـادل ا
إنــسـيــابـيــة حـركـة الــزائـريـن وخـدمـات
ـواكب احلسـينـية والـتي ستـمتـد على ا
جــمــيـع الــطــرق الــرابــطــة بــ ذي قــار

واحملافظات اجملاورة).
WOM √ œuNł

مـؤكـدا ان (االسـتـقـرار األمـني سـيـسـهم
في زيـــادة أعـــداد الـــزائـــرين ســـواء من
احملـــافــظـــات اجملــاورة والـــوافــدين من
ـزيد اخلـارج األمـر الـذي يتـطـلب بـذل ا
من اجلـهـود األمـنـيـة واخلدمـيـة لـتـأم
احــتـيـاجــات الـزوار وإظـهــار احملـافـظـة
بـالــصـورة احلـضـاريـة الـتي تـتالءم مع
ـنـاســبـة احلــسـيـنــيـة من خالل حــجم ا
ــشـتـرك تــكـاتف اجلـمــيع والـتــنـسـيق ا
ـنــاسـبـة) واضــاف انه (جـرى إلجنــاح ا
ـؤتـمـر مـنـاقشـة اخلـطـة األمـنـية خالل ا
الحــــظــــات واخلــــدمــــيــــة واألخـــــذ بــــا
ـــطــروحـــة من قـــبل جـــمـــيع األطــراف ا
ـبـاشرة بـتـنفـيـذها ـعـنيـة واإليـعاز بـا ا
بــشــكل رســمي حـتـى انـتــهــاء مــراسـيم
الــزيـــارة وعــودة الــزائــرين) ,وتــابع ان
(اخلـطــة األمـنـيـة سـتــكـون عـلى مـراحل
وحـسب تـصـاعد كـثـافة أعـداد الـزائرين
والــطـرق الـتـي سـيـســلـكــونـهــا بـإجتـاه
ــمــتـلــكـات كــربالء مع تــأمـ حــمــايـة ا
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ـوافـقـة عـلى اجـراء امـتـحـانـات الـدور ا
ـنتـهـيـة لـلـدراسـت الـثـالث لـلـمـراحل ا
ـتـوسـطـة واالعـداديـة  ,بـعـد مـنـاقـشـة ا
هـيــئـة الـرأي الـتـي يـتـرأسـهــا الـسـهـيل
مـوضـوع اطالق امـتـحـان الـدور الـثالث
ــكـمــلـ بـثـالث مـواد فـقط . لــلـطـلــبـة ا
بـدورهـا  ,كـشـفت عـضـو جلنـة الـتـربـية
الــنــيــابـيــة هــدى جــارالــله عن تــســلـيم
ـنصـب التـربـية الى ـرشحـ  اسـمـاء ا

هدي. رئيس الوزراء عادل عبدا
¡ULÝ√ ‰UÝ—≈

وقــالـت جــارالــله في تــصــريح امس ان
(الــلـــجــنــة أرســلت أســـمي كــمــرشــحــة
ــنـصـب الـتــربـيــة الى رئــاسـة مــجـلس
الوزراء) ,مـرجحة (وجـود أسماء أخرى
ـهدي لـدى احلـكـومة والسـيـمـا ان عبـدا
ـرشح للـمنصب من اشـترط  ان يـكون ا
ــوصل ومن الـعــنـصـر ســكـنـة مــديـنـة ا
ـــرشح الـــنـــســــوي) مـــؤكـــدة ان (أسم ا
ـنصب التربـية سيصل مـجلس النواب

في  5تشرين االول اجلاري).

الـتعليم العـالي قصي السهيل الى منح
فــرصــة دور ثــالث لــطـلــبــة اجلــامــعـات
ـــراحـل االعـــداديـــة اســـوة بــــطـــلــــبـــة ا
ــتـوســطــة في وزارة الـتــربـيــة.وقـال وا
نــائب رئــيس جلــنــة الــتــعــلـيـم الـعــالي
سعودي في تصريح انية حـسن ا الـبر
امس ان (الـسـهـيل قـام بـالتـفـاتـة ابـوية
نح طلبة بـصفته وزيرا للتربية وكالة 
ـــتـــوســـطــة ـــنــتـــهـــيـــة ا الـــدراســـات ا
واالعــداديـة فــرصـة دور ثــالث) مـشــيـدا
بـ(هـذه اخلطوة وعلى جهود الوزير في
مـــنح فـــرصـــة امل جـــديــدة البـــنـــائـــنــا
الــطــلــبـة) ,مــؤكــدا ان (الــلـجــنــة تــعـمل
بـجـهـود حـثـيـثة الـى جانـب الوزارة من
اجل مـــنح فـــرصــة دور ثـــالث لـــطــلـــبــة
ـــســـعــودي ان اجلـــامـــعـــات) ,وتـــابـع ا
(حتــــقـق هــــذا االمــــر مــــهم  وجــــزء من
الـرعـايـة االبـويـة ورسـالـة ايـجـابـيـة من
قـبل الـوزارة الى الـطـلـبـة بـانـهـا مـقدرة
رون مـعـاناة الـطـلبـة والـظروف الـتي 
بــهــا). وكـــان مــجــلس الــوزراء قــد قــرر

ـتـاحـة). ــدرسـيـة حـسب اإلمـكــانـات ا ا
وذكـرت الـوزارة عن تـوجـه نـحـو عـشرة
ماليـ وخـمسـمائـة ألف تلـميـذ وطالب
من كـال اجلـنــســ إيـذانــا بــبـدء الــعـام
الــدراسي اجلــديــد .وكــانت الــوزارة قـد
اعـلـنت في وقت سـابق ان عـمل مدارس
تميزين.  تفوق في خط واحد مع ا ا
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة فــراس وقــال ا
مـحمد انه (قبل اكثر من شهر كان هناك
امتحان اختبار ذكاء وتكميلي للحاصل
عـــلـى درجــة  93فـــمـــا فـــوق خلــريـــجي
الـسادس ابـتدائي حـيث دخل االمـتحان
اكـثر من  16الف تـلميـذ وبالتـالي هناك
ـتـمـيـزين ـدارس ا طـاقــة اسـتـيـعـابـيــة 
التـتـجاوز 4500تـلـمـيذ) مـشـيرا الى ان
ـدارس تكـون بـادارة مالكات من (هـذه ا
الــــدراســــات الـــعــــلــــيــــا من اصــــحـــاب
ــاجــســتــيــر والــدكــتـوراه) وتــابع  ان ا
ـتـفـوق فـي خط واحد (عـمل مـدارس ا
يز). ـتمـيزين كـونهـا ذات طابـع  مع ا
الى ذلـك دعـــا مـــجـــلس الـــنـــواب وزيـــر

ـديرية اكدت ضـرورة تنسيق ادارات (ا
ــراكـز الــصـحــيــة بـغــيـة ــدارس مع ا ا
تـوعــيـة الـطـلــبـة بـاجلـوانـب الـصـحـيـة
والــبــيـئــيــة لــلــمـحــافــظــة عـلـى سالمـة
اجــــســـــادهم) مــــؤكـــــدا (االيــــعــــاز الى
ـديريات بتـحديد الطـاقة االستيـعابية ا
لــــريـــاض االطــــفـــال وعــــدد احلـــصص
ـــقــــررة لـــهـم مع عـــدم جــــواز قـــبـــول ا

التالميذ بصيغة مستمع). 
وبــاشـــر نــحــو عــشـــرة  ماليــ طــالب
وطـالـبة في بـغـداد واحملافـظـات الدوام
ــدارس لــبـــدء الــعـــام الـــدراســي في ا
الــجــديــد. وقال بـيـان لـلوزارة امس ان
(الــوزيــر وكــالــة قــصي الــســهــيل هــنـأ
راحل الكـات التـربوية والـطلـبة في ا ا
الــدراسـيـة كــافـة وذويـهم  بــبـدء الـعـام
الــــدراسـي اجلــــديـــد  2019 - 2020 )
واضـاف ان (الـوزارة اكمـلت مـتطـلـبات
انـطالق الـعام  اجلـديـد من الكـتب التي
 تـوزيعـها ب الـطلـبة في وقت مـبكر
ــبــاني فــضـالً عن جتــهـــيــز وتــأهــيـل ا

واالجـنبي أصدرت توجيـهات عدة منها
تـــخــــصـــيص الـــيــــوم االول في الـــعـــام
الــدراسي اجلــديـد لالحــتــفـال من خالل
ـدرسـة الـقـاء الــكـلـمـات من قـبل مـديـر ا
ـــرشـــد الـــتـــربـــوي بـــاإلضـــافـــة الى وا
اصــطـحــاب الــتالمـيــذ اجلـدد بــجـوالت
درسة ـدرسة لتعريفهم ببناية ا داخل ا
وصــفـوفــهــا ومـفــاصـلــهـا) واضــاف ان
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كـشفت وزارة  التربية عن وجود تعاون
ـتــابـعـة مــشـتـرك مـع وزارة الـداخـلــيـة 
تسرب واعادتهم الى مقاعد األطـفال ا
ديـريات الـعامـة للـتربـية الـدراسة فـي ا

باحملافظات كافة .
ــــكــــتب اإلعالمـي لــــلـــوزارة ان وقــــال ا
ـديرية العـامة للتعـليم العام واالهلي (ا

5ÐÒd ²*« ‰UHÞ_« …œUŽù ÊU½ËUF²ð WOKš«b «Ë WOÐd² «

WÝ«—b « bŽUI  v ≈

WOKLŽ∫ طحال طفل  رفعه بعملية جراحية في النجف

بيروت

UNOKŽ vM:« uJ «—√  …—Ëœ

dD  œ«R

بغداد 

ÍeMF « WKN½

WOFL²−  …—Ëd{ wŽuD² « qLF «
ظـاهر االجـتمـاعيّـة السّـليـمة  وسـلوكـا حضـاريا يُـعد الـعمل الـتطـوعي أحد أهـمّ ا
ُجـتمـعات  وبثّ ـاء ا يـسهـم في تعـزيزِ قـيم الـتّعـاون  وهو أسـاسـاً مهم لـبنـاء وإ
وعي الـتّـعاون والـتـرابط بـ كـافـة أفـراد اجملـتـمع كـما يُـعـدُّ عـمالً إنـسـانـيّـاً يـتسم
بأعـلى درجات الـعطـاء . وأصبح الـعمل الـتطوعـي ظاهرة تالقـي إقباالً مـن اجلميع
وخـاصةً فـئـة الـشبـاب الـذين يرغـبـون في الـنهـوض بـاجملتـمع  والـرقي فـيهـا نـحو
فهوم في الـعالم بشكلٍ كاملٍ فوجـدت العديد من اجلهات التي األفضل  انـتشر ا
تـعنى به وتـقوم بـعملـية الـتسويق لـلعـمل التطـوعي بهـدف استقـطاب افـراد اجملتمع
لـلعـمل به  وأصـبح العـديـد من الشـباب يـشـاركون فـيهـا إمّا عن طـريق انـتسـابهم
دني والفـرق التطـوعية والـنشاطـات العامـة  التي يتم تـنظيـمها نظـمات اجملتـمع ا
نظمات احلكومية ا ينسجم مع قدراتهم. وزاد اهـتمام ا بحسـب أوقات فراغهم و
وغير احلـكومـية العـراقية واالفـراد باخـتالف ثقافـاتهم ومـجاالت عمـلهم  بـتسويق
ـتـازة لالسـهام في ـا له من اهـمـيـة  قـيم الـعـمل الـتـطوعي فـي اجملتـمع الـعـراقي 
سؤوليات عملـية التنمية اجملتمعية  لتسـهم ببناء جيل وافراد قادرين على حتمل ا
ـنـاطـة بـهم وقــادر عـلى مـواجـهــة مـخـتـلف االزمـات الــتي تـواجه اجملـتـمع. اال ان ا
ـتـطـوعـ يـواجـهـون عـقــبـات مـتـعـددة ابـرزهـا عـدم وجـود قـانـون لـتـنـظـيم الـعـمل ا
الــتـطـوعـي في الـعـراق . ويــبـرز الـدور االســتـراتـيــجي لـوسـائـل االعالم في تـزويـد
اجلـمهـور بـالرسـائل االتـصالـية  لـتـسويق افـكـار تهـدف الى تغـيـير االجتـاهات او
تـعديـلـهـا لسـلـوك االفراد واجلـمـاعات  ومن ثمَ تـسـهمُ في تـطور اجملـتـمع وتنـمـيته
ومـنهـا تسـويق العـمل التـطوعي وبـيان اهمـيته وفـوائده ودوره الـتنـموي الـذي يعود
تـطـوع في كن حـصـرها  اذ كـلـما زاد عـدد ا عـلى اجملـتمع و بـفـوائد جـمـة ال 
اجملتـمع  ادى ذلك الى تخفيف الثقل االقتصادي و االجتماعي على الدولة وتدفع
نـظمـات واجملـتمع  وتـزيـد أواصر األخـوة واحملـبة بـ أفراد بـروح الـتعـاون بـ ا
نـظمات وتـخفـض مسـتوى الـفراغ لدى اديـة عن بعـض ا اجملـتمع وتـقلل الـتكـلفـة ا
الـشـباب  وابـتـعـادهم عن مـسـاو الفـراغ فـتـقـلل من مسـتـوى االنـحـراف وجتعل
ـتقـدمة الـتي تثـمن الـعمل الـتطـوعي ويـرتبط بـالتـنمـية الـدولة في مـصاف الـبلـدان ا

االجتماعية.

ـتــحـدة مـنـذ األُولى عـام  1946رمـز لــكل دورة تـعـقـدهــا اجلـمـعـيـة الــعـامـة لأل ا
ـشـاركـ بشـأن مـوضـوع واحد جملـريـات اإلنعـقـاد ومـا إلتـقت كـلـمـات الرؤسـاء ا

شاغل بال اجملتمع بنسبة أو بأُخرى.
وعـمومـاً يـنتـظر مـعظم احلـكـام في دول العـالم هذا اإلنـعـقاد لـيعـرض هذا شـكوى
ـنـبر الـدولي. وال يخـلو األمـر من حاالت خـارج ما وذاك وقفـة حتد من عـلى هذا ا
تنص عـليه األصول على نحـو ما فعله الـزعيم السوفيـاتي خروشوف الذي لم يكن
ـنبـر وهو يـتحدث فـترض عـندمـا خلع فـردة حذائه وضـرب بها ا رجل دولة كـما ا
بـالروسـية الـصـارخة وعـلى نحـو ما زايـد العـقـيد مـعمـر القـذافي على خـروشوف
ـنـظـمـة الـدولــيـة ومـزَّقه عـلى مـرأى الـرؤسـاء وذلك بــإمـسـاكه نـسـخـة من مــيـثـاق ا
والوفـود. كالهمـا فِعْل يصـلح األول في موسـكو الـستيـنات أو أي بـلد في اإلحتاد
ا الـسـوفيـاتي ويـصلح الـثـاني أمام جـمْع جـماهـيـري في طرابـلس أو بـنغـازي إ
ـشارك فـيها أن ـتحدة من واجب ا ليس في دورة سـنوية لـلجـمعيـة العـامة لأل ا
يقف خـطيبـاً ويعرض قـضيـة تخص بالده أو يـقترح أمـام أقرانه أفـكاراً لتـصحيح
مسـار اجلمعـية الـعامـة ومجلس األمن ال أن يـسْخـر ويشـتم سواء عن طريق رفْع
ي. لكن اإلثـنيْن فردة احلـذاء اخلروشـوفي أو تـمزيق نص لـه صفـة الدسـتـور األ
خـروشـوف ثم القـذافي أرادا إيـهـام شـعـبـيْـهـما بـأنـهـمـا فـعال من عـلى مـنـبر األ
ـتحـدة ما لـم ولن يفـعلـه أحد غـيرهـمـا بإسـتثـنـاء الزعـيم الـكوبي فـيـديل كاسـترو ا
نـصة فـبـدا كمن يـؤدي دوراً في احد الـذي لم يـفارق الـسيـجـار فمه وهـو يعـتـلي ا
قارنة نتوقف أمام التصرف الراقي من جانب الرئيس أفالم الغـرب األميركي. وبا
يـاسر عرفـات سنة  1974الذي لـوَّح بغصن الـزيتـون تعبـيراً رمزيـاً عن رغبته ومَن
ـثل لـشعب إحـتل الصـهايـنة وطـنه في أن تغـمر الـنفـوس احملبـة ويسـود السالم
لك عـبد الله على أرض فـلسطـ وفي صيغـة دولتيْن مـتجاورتـيْن وهذا ما بـلوره ا
ثلث بن عبدالـعزيز رحمة الـله عليه في القمة الـعربية الدوريـة التي ضيفهـا لبنان ا
الرئـاسات إمـيل حلود- رفـيق احلريـري- نبـيه بري يـوم اخلميس  28مارس/آذار
ـوافقـة إجـماعـية غـير مـسبـوقة في ـبادرة الـعربـية لـلسالم" و  2002في صـيغـة "ا
تاريخ القـمم العربية. ال مكاسب تُجنى من الدورة العادية السنوية للجمعية العامة
ــتــحــدة عــدا أن الــرؤســاء في دول الــعــالم يــتالقــون وذلـك أمــر مــطــلـوب لأل ا
تبادلة قليلة عموماً وهي شبه نادرة بالنسبة إلى خصوصاً أن الزيارات الثنائية ا
شـاركـته في اإلنعـقـاد السـنـوي للـجـمعـيـة العـامة ـتحـدة الـذي  رئـيس الواليـات ا
يـقـول ما مـعنـاه إن من لم يـحظ بعـد بلـقـائي في البـيت األبـيض وأنا من جـانبي لم
ـكنه إغتنام إنعقاد دورة اجلمعية العامة فنتصافح أو نتشارك في غداء أزر بلده 
نـظمة الدولـية على هامش تـحدة لدى ا أو حفل إستـقبال تقـيمه مندوبـة الواليات ا
اإلنعقـاد وقبْل أن يغادر الرئيس نيويورك عائداً إلى واشنطن. تتعدد الصفات لكل
دورة حسب ما يـثار فيـها من قضـايا ويُطـرح من هموم مـرفقة أحـياناً بـالتمني أن
تؤخذ في احلـسبان واإلهتمام من نوع تمنيات الـرئيس عبد الفتاح السيسي على
سؤولية َن لـهم موْنة على أثيوبيـا أن تنظر  اجملتمع الـدولي بأن يتدخل البعض 
ـصر كـما أنـها هـبة له مـنـذ سريـانه من بحـيرة ولى عـزَّ وجلَّ  إلى أن الـنـيل هبـة ا
تـرامية األطراف وشعبها الـذي قبْل إنشاء السد العالي فيكـتوريا ليروي أرضها ا
ئة مـليون الثانية وأن أي إختزال حلصة كان عشـرين مليوناً وها هم اآلن بدأوا ا
ثـابة قطْـع كما ـياه بـسبب "سـد النـهضـة" الذي أنـشأته أثـيوبـيا هـو  مـصر من ا
أثور. ولذا فـإن تدويل أزمة "سد قطْع األعـناق من قطْع األرزاق عـلى نحو القـول ا
الـنـهـضة" إالّ إذا أقـدم الـسـودان ورفع مـنسـوب االهـتـمـام وقوفـاً أكـثـر مع مـصر
كفـيل بإبقاء هذه األزمة حتت خط البرودة فال تسخن ثم تزداد سخونة نتيجة عدم
الـتفـهم.. فـالتـفـاهم. وعنـدمـا نقـول ذلك فإنـنـا نأخـذ في احلـسبـان أن أثـيوبـيا أدت
دوراً تـوفـيقـيـاً وأمـكن وسـاطـتهـا بـ أطـراف األزمـة السـودانـيـة بـدعم من اإلحتاد
األفــريـقي وحتـفـيـز من الـدول الـعـربـيـة ذات الــتـأثـيـر حتـقـيق حل إنـتـقل الـسـودان
ـوجـبه من ما ال حتـمـد عقـباه إلى احلل األمـثل. ومن هـنا فـإنه عـندمـا سيـمارس
أهل احلُـكْم األثـيـوبي هـذا الدور فـمن الـطـبـيـعي مـطـالـبـتـهم بـالـتـفـهم وإالّ إعـتـبروا
ـعنى أن ما يعـنيهم هو مصـلحتهم قـبْل أي مصلحة مـحقة لآلخرين من أحادي 
ـيـاه أو حتـى على حـسـاب مـصـلـحـة اآلخرين. نـوع أحـقـية مـصـر في مـوضـوع ا
وبـالعـودة إلى ما بـدأناه في مـا يخص طـبيـعة الـدورة الرابـعة والـسبـع لـلجـمعـية
ـتـحـدة يـجـوز الـتـوصـيف في ضـوء أكـثـريـة الـكـلـمـات الـتي أُلـقـيت الـعـامـة لـأل ا
نـظمة الدولية أن هذه الدورة كانت واحلراك الـرئاسي والدبلوماسي في كواليس ا
المح وأدوات الـتــنـفــيـذ وبــتـقــنـيـة دورة "أرامـكــو" اجملـنى عــلـيــهـا بــفـعل إيــراني ا
مصدرها مرجعية تتجاوز بكثير من حيث الدقة القدرات احلوثية- اإليرانية. وعند
ا قـاله الرئيس التـأمل في ما قاله كـبار قـوم الدورة الـرابعة والـسبـع هذه بـدءاً 
تــرامب وزاده تــوصـيــفــاً رئـيس وزراء الــيــابــان وآخـرون إعــتــبـروا اإلعــتــداء عـلى
ـثابـة إعـتداء عـلى مصـالح وإحتـياجـات حـكومـية وشـعبـية فـإن الدورة "أرامـكو" 
الــراهـنـة تــكـتـسب الـتــوصـيف الـذي أشــرنـا إلـيه أي أنــهـا دورة "أرامـكـو". ثم إن
ألوف بـالنسبة إلى األزمات العالقة من نوع األزمـة التي يعيشها النظام اإليراني ا
ــنـاسـبــة الـتي ـؤزم فـي الـوقت نــفـسه ا ـأزوم وا مع اجملــتـمع الــدولي أن يـغــتـنـم ا
صـلحة التـخفيف من حدة األزمة أو وضْع توظفـها مرجعـية دولية ذات مصـداقية 
ـكن لـلـنـظـام اإليـراني لـو أنه راغب في اجلـنـوح نـحـو الـتـهـدئة نـهـاية لـهـا. وكـان 
والــتـعــايش وفق األصــول بـديـالً لـســلـوك عــقـديْـن من الـزمن تَــسـبـب خالل بـعض
ـنطـقـة وإقالق للـكثـير من دول الـعالم أن سـنواتـهـما بـإيذاء شـامل لشـعوب دول ا
ـتـحدة يغـتـنم إنعـقـاد الـدورة العـاديـة الرابـعـة والسـبـع لـلـجمـعـية الـعـامة لأل ا
أل الدولي حُـسْن النيات متـيحاً اجملال أمام فيـقف من على منبرهـا طارحاً على ا
الرئـيس الفـرنـسي ماكـرون الذي هـو وسـيط ال حتفُّظ عـلـيه وال حتى إعـتراض من
ـواصلة السعي تـضررين اخلليـجي والعـرب عموماً  جانب اإلدارة األميـركية وا
حتى حتـقيق التسوية التي حتفظ مـاء الوجهيْن: الوجه اإليراني والوجه األميركي.
ولكـن النظـام اإليراني أضـاع الفـرصة في اخلـروج من الوضع
الذي يـعيـشه. وهـو لو كـان إعتـمـد احلصـافة قـوالً من على
سعى نـبر الدولي وإختار الـتهدئة سـبيالً لتسـهيل أمر ا ا
الـفــرنـسي لـكــانت الـدورة الـرابــعـة والـســبـعـ هي دورة
"أرامــكـو" اجملــنى عــلـيــهـا... ودورة "اجلــاني" الــذي أعـاد

ستحبة. النظر وقرر اجليرة ا

دارس ½ÊuŠ“U∫ أطفال نازحون متسربون من ا
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