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فـي امـاكن حـجـر مــعـدة). وتـابع الـبـدر
(انـنا نتابع احلالة الصحية للمصاب
وان شـاء الله تـماثـلهم للـشفـاء) داعيا
الـى (التركيز على نـقل رسائل التوعية
ـنع الــصـحـيـة والـوقـايـة الـشـخـصـيـة 

انتقال هذا الفايروس).
ــدني عن واعــلــنت مــديـريــة الــدفـاع ا
تــطـهـيـر مـبـنى دائـرة الـتـحـقـيـقـات في
ديـرية هـيـئة الـنـزاهة بـبغـداد.وقـالت ا
فـي بـيـان امس ان (فــريق االسـتــجـابـة
ــدني الـــوطــني الـــتــابع إلى الـــدفــاع ا
بـاشـر بـعـمـلـيـات تـطـهـيـر مـبنـى دائرة
الـتحـقيـقات بهـيئـة النزاهـة في منـطقة
بـارك السـعدون وسط بـغداد".واضاف
ان "ذلـك جاء ضمن االجراءات الوقائية
ــنع انـتـشــار فـايـروس كــورونـا). كـمـا

قررت السعودية تعليق دخول مواطني
دول مــجـلـس الـتـعــاون اخلـلــيـجي الى
ـديـنـة خـشـيـة تـفـشي مــديـنـتي مـكـة وا
ـسـتـجـد بـحـسب ما فـيـروس كـورونـا ا
اعــــلـــنت وزارة اخلـــارجــــيـــة امس.ولم
تــــســــجـل الــــســــعــــوديــــة اي اصــــابـــة
بـالـفيـروس على اراضـيهـا ولكن مـعظم
الـــبــلــدان اجملـــاورة ســجـــلت عــشــرات
احلـاالت فـي االيـام االخـيرة غـالـبـيـتـهم
اشـــخـــاص عـــائــدون مـن ايــران حـــيث
اودى الـفيروس بـحياة  34شـخصا في
ـسجـلة حـصـيلـة هي االعلى بـعـد تلك ا
. وقـــــالت اخلـــــارجـــــيـــــة فـي الـــــصـــــ
الـسـعـوديـة ان االمـر يـتـعـلق بـ(تـعـلـيق
مـؤقت) يـنـطـبق عـلى مواطـني سـلـطـنة
عـــمــان واإلمــارات والــبـــحــرين وقــطــر

االوروبـي كــايـــطــالـــيــا). ووجـه رئــيس
ـــوصل قـــصي األحـــمـــدي جـــامــــعـــة ا
الـتـدريـسيـ بـتـقد احملـاضـرات عـبر
االنـترنت أثناء أيام الـعطلة التي قررت
خـلـية األزمـة منـحـها كـإجراء احـترازي
لــلــوقـايــة من فـايــروس كـورونــا. وقـال
مـديـر إعالم اجلامـعـة محـمـد فاضل في
تـــــصــــريح امـس إن (األحــــمــــدي قــــام
بــتــوجــيـه أســاتــذة اجلــامــعــة بــإلــقـاء
احملـاضـرات عـلى طـلـبـة اجلـامـعـة عـبر
الــيـوتـيــوب ومـوقع اجلــامـعـة اخلـاص
بــهم كــإجـراء مــؤقت حلـ اســتـئــنـاف
الــدوام الـرسـمي بـعـد انــتـهـاء الـعـطـلـة
احملـددة من قـبل الـوزيـر بـسـبب تـفشي
كـــورونـــا). وأضـــاف أن (هـــذا اإلجــراء
يــــــأتي مـن أجل عــــــدم تـــــفــــــويت أيـــــة
مـحـاضـرة عـلى الـطـلـبـة".وكـانت خـلـية
ـــاضي األزمــــة اتـــخــــذت األربـــعــــاء ا
قـــرارات عــدة لــلـــوقــايـــة من فــايــروس
كـــورونــا من بــيــنــهـــا تــعــطــيل الــدوام
ــــؤســــســـات الــــرســــمي فـي جـــمــــيع ا
دة عشرة أيام). التربوية واجلامعات 
واعــــلــــنت وزارة الـــصــــحــــة عن عـــدد
ــصــابــ بــفــايــروس كــورونــا. وقـال ا
ـتـحـدث باسم الـوزارة في بـيان امس ا
ان (مـــوقف الـــوزارة بـــشــأن فـــايــروس
كـورونـا في الـعـراق هو تـسـجـيل حـالة
اصـــابــة في بــغــداد صــبــاح يــوم امس
اخلـــمــيس وحــالـــة اخــرى في كــركــوك
مــســاء) مــبـيــنــا انه (يـضــاف الى ذلك
اربـع حــــاالت من عــــائــــلـــة واحــــدة في
كـــــركـــــوك). واضـــــاف ان "مـــــجـــــمــــوع
ــصـابـ من الـعـراقـيـ بـالـفـايـروس ا
لــغـايـة االن يـبـلغ ست حـاالت" مـشـيـرا
ــعــنــيـة الـى ان "الــصـحــة واجلــهــات ا
صاب اتـخذت كافة االجراءات لـعزل ا
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والـكـويت ولـكـنـهـا لم حتـدد مـا إذا كان
. احلظر ينطبق أيضا على السعودي
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واشــارت الــوزارة الى ان قــرارهــا هـذا
يُـستثنى منه (مواطنو مجلس التعاون
مـلكة الـذين مضـى على وجـودهم في ا
يــومـا مـتــصـلـة ولم تــظـهـر عــلـيـهم 14
عـالمـات االصـابـة بـالــفـيـروس).وكـانت
الــســعــوديــة عــلــقت ايــضــا اخلــمــيس
ـاضي بـشـكل مـوقت دخـول الـراغـب ا
بــأداء الــعــمــرة إلى أراضــيــهــا وزيـارة
ـنــورة في إجــراء احـتـرازي ــديـنــة ا ا
غــيـر مــسـبــوق يـرمي إلى مــنع وصـول
ـملـكة ـستـجـدّ إلى ا فـيـروس كورونـا ا
ويــثـيــر تـســاؤالت بـشــأن مـوسم احلج
الـــذي يــنــطــلق في تــمــوز. كــمــا قــرّرت
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كــشف اخلـبـيــر الـبـيــولـوجي الـروسي
الــعـضـو الـسـابق في الـلـجـنـة الـدولـيـة
اخلــــاصـــة بــــالـــسالح الــــبـــيــــولـــوجي
والـكيـماوي ايغـور نيكـول عن وجود
مــخـتــبـرا أمــريـكــيـا ســريـا إلنــتـاج 25
االسـلـحـة اجلـرثـوميـة حتـيط بـالـص

مــــؤكـــدا أن فـــايـــروس كـــورونـــا سالح
جـــرثـــومي امــريـــكي يـــســتـــهــدف دوال
بـعـيـنـهـا.وقـال نـيـكـولـ خالل بـرنامج
تلفزيوني بثته قناة (روسيا اليوم) إن
(هـنـاك اسـواقـا في جـمـيع مـدن الـص
يــبــيــعـون فــيــهـا احلــيــوانـات الــبــريـة
ويــأكــلــونــهـا مــنــذ االف الــســنـ ولم
يــنـتــقل اي مـرض لالنــسـان خالل هـذه
الـفـترة) مـوضحـا أنه (خالل العـشرين
سـنـة االخـيـرة شـهـدت الـصـ انـتـشار
رابـع فــايـــروس مـــنــذ هـــذا الـــنــوع وال
اعـتـقـد انـهـا مـصـادفـة بل اعـتـقـد انـها

خطة). 
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واضــــاف أن (هـــنـــاك  25 مــــخـــتــــبـــرا
بـايـلـوجـيا امـريـكـيا تـعـمل حـول حدود
) مبـيـنا أن (من بـ تـلك الدول الـصـ
كـازخـسـتـان والوس وفيـتـنـام وتـايوان
وكـورويـا اجلـنـوبـية والـفـلـبـ وبـلدان
اخـــرى حتــوي عـــلى تــلك اخملـــتــبــرات
الـبـايولـوجيـة االمريـكيـة التي انـشئت
وفـق اتـفــاقـات دولــيـة).  وعــد اخلـبــيـر
الـروسي (انتشار الفيروس في الص
وانــتـقــاله مــبـاشــرة الى ايـران لــيـست
صـــدفــة مـــشــددا عـــلى أن الـــفــريــوس
مـخـتـار جـدا لـيـصل الـى البـلـدان الـتي
ــتـحـدة تــعـتــبـر خــصـومــا لـلــواليـات ا
كـالصـ وايران وبعض بـلدان االحتاد
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وافق لألول علم ا ناسـبة بيوم ا احتـفلت األسرة التعليمـية في العراق امس االحد  
ـنـاسـبـة بـسبب تـعـطل الـدوام وتـمـديد من آذار فـيـمـا غابت االجـواء االحـتـفـالـية عن ا
الـعطـلـة الربـيعـية لـتجـنب انـتشـار فايـروس كورونـا فـضال عن توقف الـدراسة بـسبب
سـؤول في السـلطت نـاسبة من ا التظـاهرات. وتلـقت االسرة التعـليمـية التهـاني با

التنفيذية والشرعية . 

درسـية). بـاني ا الـنـقص الكـبيـر في ا
بدوها هنأت وزيرة التربية سها خليل
نـاسـبة وكـتبت عـلـم بـا الـعـلي بك ا
عــلى صــفـحــتـهــا في مـوقع الــتـواصل
االجــتـمــاعي فـيــسـبــوك (ألنـكـم صـنـاع
ـسـتـقـبل..فإن األجـيـال..ألنـكم صـنـاع ا
يـــومــكم هــو يــوم الـــوطن بــامــتــيــاز)
ـنـاسـبة عـلم هـو ا مـضـيـفـة ان (يـوم ا
الـــتي تـــذكــرنــا بـــأنــكـم الــرهــان األول
واألكـثـر جنـاحـا فـي بـنـاء الـعـراق كـما
ا تقومون به من عمل مقدس يـذكرنا 

يـستحق منا التعـهد بالعمل على حفظ
حـقوقكم والسهر على حمايتها). وهنأ
وزيـر التـخطيط نـوري صباح الـدليمي
ـعلم بـعيدهم  وأكد في بـيان تلقته ا
(الــــزمـــان) امـس (أهـــمــــيــــة دعم هـــذه
ــهـمـة وتـزويــدهـا بـسـبل الــشـريـحـة ا
مـكنـة ألداء مهـامهـا على أكمل الـدعم ا
وجـه) مــشـــيــراً الى ضـــرورة (جتــاوز
االحتفال اجملرد بهذا اليوم إلى جعله
ــعــلـم الــعــراقي يـــومــاً لــرفـع صــوت ا
ـعــنـيـة ودعــمه واســتـمــاع اجلـهــات ا

ـقـتـرحاته الـتـطـويريـة واإلبـداعـية في
مــخــتــلف الــقــطــاعــات الــتــعــلــيــمــيــة
وتـضمينـها في خطة العـمل السنوية).
ـالكـــات ونــــوه الــــدلــــيــــمي الى (دور ا
الـتعلـيميـة في عموم الـعراق في تـنفيذ
ـسـاكن قبل الـتـعـداد العـام لـلـسكـان وا
نـهـايـة الـعـام احلـالي) مـشـددا على ان
(تـنـفـيـذ التـعـداد يـعـد اولـوية اولى من
اولـويات وزارة الـتخطـيط لهـذا العام 
ـثــله من اهـمــيـة كــبـيــرة  لـكـونه ــا 
سـيـوفر قـاعـدة بيـانـات شامـلـة وكامـلة

عـن الـــواقع الــــتـــنــــمـــوي وبـــالــــتـــالي
ســـــــيــــــســـــــاعــــــد فـي وضع اخلـــــــطط
االقــتـصـاديـة الـتي تـسـهم في حتـسـ

ـعـيـشي لـلـسـكان). الـواقع اخلـدمي وا
واشــار إلى (جـهــود وزارة الـتــخـطـيط
ستوي الوطني والدولي لدعم عـلى ا
ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة; من خالل بـناء ا
ــدارس وإجـــراء  أعــمــال ـــزيــد مـن ا ا
ـدرسـية الـصـيـانـة الالزمـة للـمـبـاني ا
تخصص للمواد وتـعزيز سبل الدعم ا

واألساليب التعليمية).

ــــمــــلــــكـــة (تــــعــــلــــيق الــــدخــــول إلى ا
بـالـتـأشيـرات الـسيـاحـيـة للـقـادم من
الــدول الــتي يــشــكّل انــتـشــار فــيـروس
كـورونـا اجلديـد مـنهـا خـطراً) من دون
أن حتـدّد مدة زمـنية لـلتـعليق. الى ذلك
دعـت السعـودية مـواطنـيهـا الى تأجيل
الــسـفــر الى لـبــنـان. وكــتـبت الــسـفـارة
الـسـعوديـة في لبـنان عـلى تويـتر امس
ـواطـن ـمـلكـة تـهيـب با الـسـبت أن (ا
ـقيم بـضرورة تأجيل الـسعودي وا
الــســفــر إلـى لـبــنــان بــســبـب مــخـاوف
تــتــعـلق بــانــتـشــار فــيـروس كــورونـا).
وأكـــدت لــبــنــان اكــتــشــاف رابع حــالــة
إصـابـة بـالـفـيـروس اول امـس اجلـمـعة
ــدارس حـتى وأعــلــنت إغالق جــمــيع ا

الثامن من آذار اجلاري.
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كان محمد أحد طالب احلوزة:  إختلف مع أستاذه الشيخ في مسألة;
وترك الدرس .وذهب إلى بيته فقام محمد غاضباً 

فلـما أقـبل اللـيل... سمع مـحمـد صوت  طـرق على بـاب منـزله.. فلـما همّ
فـوجئ بالـشيخ.. فـقال الـشيخ له: يـامحـمد جتـمعـنا محـمد بـفتح الـباب 

سائل وتفرقنا مسألة..!!! مئات ا
الحتاول اإلنتصار في كل اإلختالفات.. فأحياناً يامحمد

واقف…  كسب القلوب أولى من كسب ا
ـا حتتاجهـا للعودة يامحمـد التهدم اجلسـور التي بنيـتها وعبـرتها.. فر

يوما ما. 
إكره اخلطأ دائماً…
ولكن ال تكره اخملطئ

عصية…. ولكن سامح وارحم العاصي…..  وأبغض بكل قلبك  ا
يامحمد انـتقد القـول…. لكن احترم القـائل…. فإن مهمـتنا هي أن نقضي

ريض رض…. ال على ا على ا
{ عن واتساب

ـديـر مـستـشـفى كـان أبي الـطـبـيب فـاروق االلـوسي رحـمه الـله مـعـاونـا 
اليـرمـوك ومـديـرا للـعـيـادة اخلـارجـية فـيـهـا في تـلك السـنـة وكـان مـدير
ستـشفى الـدكتور عـبد الـكر الكـامل  أطال الـله في عمـره  العالقات ا
ـوذجـيـة تـسـودها بـ اطبـاء مـسـتـشـفى الـيـرموك كـكل كـانت عالقـات 
الزمالة والصداقة والعمل كفريق عمل كبير متناغم  في يوم 7 أيلول من
سنة 1979 ادخلت مريضة من مـحافظة االنـبار عمرها 24 سنة الى قسم
الـنسـائـيـة وبـسـبب نـزف شديـد سـبب لـهـا اجـهـاضا وتـدهـورت حـالـتـها
الصحية تدهورا شديدا رغم العناية القصوى من قبل االطباء والطبيبات
ـريـضـة تـنـزف من اذنـهـا وعـيـنـهـا وفمـهـا ورغـم اجلـهود لـهـا  واخـذت ا
اجلبـارة النـقـاذهـا وتـزويدهـا بـعـدة قـنـاني دم ومـغذي فـانـهـا انـتـقلت الى
رحــمــة الـــله تــعـــالى يــوم 9 ايــلــول 1979 اي بــعــد يــومــ من ادخــالــهــا
ـتابـعة قـيم االقدم الـذي كان يـقوم  سـتشـفى بعـد اربعـة أيام تـوفي ا ا
ـعـيـنـة الـتي كـانت تـقـوم عالجـهـا طـيـلـة الـيـوم وكـذلك بـعـده بـيـوم تـوفت ا
ا سـبب دخول ـريـضة وكـانت وفاتـهم بـسبب الـنزف ايـضـا  بخـدمة ا
االسـتـاذ الـدكـتـور حــكـمت حـبـيب اسـتــشـاري امـراض الـدم عـلى اخلط
والـذي شـخص احلـالـة بـاحلـمى الـنــزفـيـة وفـايـروسـات احلـمى الـنـزفـيـة

اشكال ولكنها تسبب اعراض متشابهة.
ـرحـوم الـشـهـيـد الـدكـتور انـثـبـرت الدنـيـا بـالـوزارة والـتي كـان وزيـرهـا ا
رياض ابراهيم احلاج حـس وتأهبت الـدنيا باليـرموك و تفريغ قسم
الـنــسـائــيـة والـبــاطـنــيـة حتــته وتـعــقـيم الــبـنــايـة وشــكـلت جلــنـة طـوار
سـتـشفى ـسـتشـفى كـانت تضم الـدكـتور عـبـد الكـر الـكامل مـديـر ا با
ووالدي رحـمه الـله والدكـتـور حكـمت حـبيب اطـال الـله بعـمـره والدكـتورة
ستنصرية والدكتور االستاذة نوال اجلنابي استاذة الڤايروسـات بطب ا
قـصي اخلــيـاط رئـيـس قـسم الـكــلـيــة االصـطـنــاعـيـة وخــوفـا من انــتـقـال
ـستشـفى ككل وبـكل مرافقه سـتشفى  فـكان يـعقم ا الفايـروس داخل ا
ومن الـبـاب اخلـارجـيـة الـى ابـعـد نـقـطـة فـيه وعــلى مـدار الـسـاعـة وطـيـلـة
ساعات اليوم ودخل القاصر من الكلور كـمعقم وحسب نصيحة الدكتور
سمـسن من منـظمـة الصـحة الـدوليـة والذي قـدم بصـورة مستـعجـلة ومن
دعـوة لالسـتـاذ الـدكـتــور سـعـدون خـلـيـفـة الـتـكــريـتي مـديـر عـام الـوقـايـة
رحـوم الدكتور فيـليكس جرجي الصحيـة اطال الله في عمـره ومعاونه ا
ومثل ما قلت استنفرت الدنيا ثبر ومن الوزير الى اصغر مع بالوزارة
بيت وكان أبي رحـمه الله والـدكتور عـبد الـكر الـكامل يـتنـاوبون علـى ا
ـسـتـشـفى وشـكـلت جلـنـة من عـلـمـاء الـڤـايـروسـات بـرئـاسـة الـدكـتور بـا
واالستـاذ في كـلـيـة الـطب الـبيـطـري انـطـوان صـبري الـبـنـا وهـو دكـتوراه
ـتـحدة ومـاجـسـتـيـر بـعـلم الـفـايـروسـات من جـامـعـة كـورنـيل بـالـواليـات ا
االميـركيـة والعـديـدمن االساتـذة االخرين وشـخص الـڤايـروس بعـد اخذ
العينات الى مـختبرات كلـية الطب البيـطري والذي ينتـقل من لدغة القراد
ـاعز ويـنـتقل الى االنـسان واشي كـاالبقـار واالغـنام وا والبـراغيث الـى ا

بواسطة دمها عند الذبح او حلبها.
تمت تهيئـة مستشـفى احلميات استـعدادا واخذت احتـياطات جبارة في
ـرحــوم الـدكــتـور ريـاض يــداوم لـيال كل مـســتـشــفـيــات الـعـراق وكــان ا
اذج من بالـيرمـوك لـيديـر غرفـة عمـلـيات مـكافـحة الـفـايروس وارسـلت 
ـتـوفـ وبـعـد تـغـلـيـفـهـا الى امـيـركـا وبـريـطـانـيـا ومـنـظـمة االنـسـجـة من ا
الـصـحـة الــدولـيـة و الـقــضـاء عـلى الـڤــايـروس بـأيـام وبــتـلك اجلـهـود
ا حاز اجلبارة التي بذلها االطباء ككل وعملهم كفريق واحد متكامل و
اعجاب منظـمة الصحة الدولـية  باخلدمات الـصحية العـراقية وتطورها
وشتان ماب االمس واليـوم  والتهاون. مع التـعامل مع ڤايروس كورونا

علومات. وتضارب ا
ن غادرنا. الف حتية الى أطباء العراق االفذاذ والرحمة كل الرحمة 

الصحة للجميع والله يحفظ العراق واهله جميعا.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6599 Monday 2/3/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6599  االثن 7 من رجب 1441 هـ  2 من  آذار (مارس) 2020 م

WÝ«—b « qÒDFð jÝË t uOÐ qH²×¹ rÒKF*« 

U½Ë—u Ë  «d¼UE² « ¡«dł

وحملـافظة الـبصرة بـشكل خاص).  واكد
ان (أبـراز أمـكـانـيات وخـطـوات الـنـجاح
غـير الـتقـلديـة اصبـحت ضرورة حـتمـية
ـمـيـز فـيه لـغـرض تـسـويــقه الكـتـشـاف ا
دون الـتقـيد بالـصفـات الشـائعـة له فكان
الزمــآ ان نــهــتم بــاظــهــار اهم مــكــونـات
مـيناء الفاو الكبـير الكاسر الغربي الذي
يـعـد االطــول في الـعـالم حلـد االن فـضال
ــواد االنــشــائــيـة عن حــجم االعــمــال وا
ـسـتخـدمـة فيـه خالل تتـفـيذه الـكـبيـرة ا
مـن قـــــبـل شـــــركـــــة دايــــــو الـــــكـــــوريـــــة
عــــــــــــــــــام 2019). اجلـديـر بالـذكر ان
يـآ حـالـيآ اطـول كـاسـر امواج مـنـفـذ عـا
طــوله 10.85 كــلـيــومـتــرات في امـريــكـا

والية تكساس ميناء گالفستون.
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 وزيـر الــنــقل عـبــد الــله لـعــيــبي طـلــبـاً
ــفـاحته رســمـيــاً الى وزارة اخلـارجــيـة 
ـعـنـيـة إلدراج كـاسـر االمـواج اجلـهـات ا
الـغــربي في مـوسـوعـة غــيـنـيس لالرقـام
الـقـيـاسـيـة.وقـال لـعـيـبي في بـيـان امس
(قــــدمـــنــــا طـــلــــبـــاً رســـمــــيـــاً الى وزارة
ـعــنــيـة ــفـاحته اجلــهــات ا اخلــارجـيــة 
إلدراج كــاســـر االمــواج الـــغــربـي بــاسم
جــمــهـوريــة الــعــراق - وزارة الـنــقل في
مـوسـوعـة غـيــنـيس لالرقـام الـقـيـاسـيـة
كـأطـول كــاسـر امـواج في الـعـالم بـطـول
بـلغ  15,306 كـيــلـومـتــرا) مـشـيـراً الى
(رؤيـته في امكانية تصنيفه ليكون رمزاً
ـناظـرة وتعـد هذه مـنافـساً لـلمـشاريع ا
اخلـطــوة سـابـقــة في تـاريخ مــؤسـسـات
الــدولــة الــعــراقــيــة). واضــاف ان (أبـرز
ـشاريع الـتي أجنزتهـا وزارة النقل في ا
الـبـصـرة الفـيـحـاء عـبـر الشـركـة الـعـامة
ــوانئ الـــعــراق اجنــاز كــاســر االمــواج
الــغــربي والـذي يــعــد من اهم مــكــونـات
مـيناء الـفاو الـكبيـر خالل العام 2019)
مـشـيـرا الى ان (مـشـروع الـفـاو يـعـد من
ا يـتـميـز به مـوقعه ـشـاريع العـمالقـة  ا
سـتوى من بـعد جـيوسـتراتـيجي عـلى ا
ي وله ابـعـاد احملـلـي واإلقـلـيـمي والــعـا
اقـتصـاديـة وسيـاسـية لـلبـلـد بشـكل عام
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ة) الـسابـعة حيث ـؤ تمـر ذكرى رحيل األسـتا الـدكتـور حسـ ام (ا
ـنــاسـبـة اهـدي هــذه االبـيـات لـروحه وافـاه االجل في  3/3/2013 وبـهـذه ا

الطاهرة:
                   وان جار الزمان يبعدك عني

                                  اعود لذكراك من جديد 
                   فال االيام تنسينا ما كسبنا

                                  بافضالك من عيش رغيد
                   جزاك الله كل عز وفخر

                                  واسكنك جنات اخللود
ناسبة البد لي ان اذكر شذرات من سيرته االجتماعية. وبهذه ا

انه كان محـبوبـا من قبل العـراقيـ وبصورة خـاصة اهل بـغداد احلبـيبة
حـيـث كـانــوا يــسـتــمــعــون الى احـاديــثه من خـالل الـشــاشــة الـصــغــيـرة
رحـوم أ. د. مصطفـى جواد في السـتينات (التلـفزيون الـعراقي) برفـقة ا
ـواد التـاريخـية ـا يقـدمه من ا اضي حـيث يـستـفيـدون منه  من القـرن ا
والثـقـافـيـة هذا بـاالضـافـة الى تـردده على اجملـالس الـثـقـافيـة الـتي تـعـقد
ة كـان محـبا الصـدقائه من ببـغداد بـصورة مـستمـرة ومن صفـاته الـكر
ـساعدة بـكل ما يـستـطيع. واجلديـر بالـذكر انه كان ـد لهم ا ؤرخ و ا
ـناصب. رحمه الله واسكـنه فسيح جناته (واذا مستقال ال يركض وراء ا

اصابتكم مصيبة فقولوا انا لله وانا اليه راجعون).
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ـستـشار اخلاص استـقبل رئـيس مجلس الـقضـاء األعلى فـائق زيدان في مـكتبه ا
ـرافق له. وذكـر بـيـان صادر عن ـتـحدة أدانـا ديـنغ والـوفد ا لألم الـعـام لأل ا
ـركـز االعالمي لـلـمـجـلس تــلـقـته (الـزمـان) أمس أن (زيـدان اسـتـقـبل في مـكـتـبه ا

ـتحدة أدانا ديـنغ ومساعده مـاريو ميرس سـتشار اخلاص لألمـ العام لأل ا ا
ـسـتـشـار كـر خـان وجونـاثـان وجـورج مـسـؤول اإلعالم). وأضـاف الـبـيان أن وا
ـشـترك بـ مـجلس الـقـضاء (رئـيس مـجلس الـقـضاء بـحث بـاالجـتمـاع الـتعـاون ا

تحدة في مجال مكافحة اإلرهاب). األعلى واأل ا
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سـتقيل وقـال رئيس مـجلس الـوزراء ا
ــــهــــدي فـي بــــيـــان ان عــــادل عــــبــــد ا
تـجدد بيوم االول من آذار (االحـتفال ا
مـن كل عــام هـو تــأكــيــد الهــمــيــة هـذه
عـطـاء الـتي تـبـني الوطن الـشـريـحـة ا
بــنــور احلـرف والــكــلـمــة وتــبـدد ظالم
ـعـرفـة) مـضـيـفا ان اجلـهل بـالـعـلم وا
(االهـتمام بالقطاع التربوي ودعمه في
مــقـدمــة اولـويـات حــكـومـتــنـا من اجل
تـجددة تـطويـره وتلـبيـة احتـياجـاته ا
ــدرســيــة وفـي مــقــدمــتــهــا االبـــنــيــة ا
ــتــزايــدة لــهــا  وتــمــكـ واحلــاجــة ا
الـهـيئـات الـتـعلـيـميـة والـتدريـسـية من
اداء دورهــا في بـنـاء اجملــتـمع واعـداد
االجـيـال الواعـية  اضـافة الى سـعيـنا
ـعـيشي ـستـوى ا احلـثـيث لـتحـسـ ا
الـالئق واالســتــجـــابــة لـــتــطــلـــعــاتــهم
ــشــروعـة). بــدوره هــنـأ ومــطــالـبــهم ا
رئــــيس مــــجــــلس الــــنـــواب مــــحــــمـــد
احلـــلــبـــوسي االســـرة الــتـــعــلـــيــمـــيــة
ـــنـــاســـبـــة ودعـــا لـــدعم شـــريـــحــة بـــا
.وقـال في بيان نـتقـدم بأسمى ـعلـم ا
الــــتـــهـــاني والــــتـــبـــريــــكـــات لألســـرة
الـــتــعــلــيـــمــيــة في الـــعــراق وجلــمــيع
الـعـاملـ في قـطاع الـتـربيـة والـتعـليم
ـعـلم).واضـاف (نحن ـنـاسـبـة عـيـد ا
ـعلم ودوره ـهام ا ـان راسخ  عـلى إ
احلــــضـــاري واإلنـــســـانـي ومن هـــنـــا

يـنطـلق اهتـمامـنا بـالعـملـية الـتربـوية
وســعـيـنـا اجلــاد واحلـثـيث لــدعـمـهـا).
ـنـاسـبـة الى ودعـا احلـلـيـوسي بـهـذه ا
(تـضــافـر جـمـيع اجلـهـود الـتـشـريـعـيـة
ـعـلـمـ والـتـنـفـيـذيـة; لـدعم شـريـحـة ا
وانــصـافـهـم وتـذلـيل جــمـيع الـعــقـبـات
الـــتي تــعـــتــرضــهم; مـن اجل االرتــقــاء
ؤسسات بـالواقع التعـليمي وتمـك ا
الـتـعـلـيـمـيـة من تـأديـة دورهـا فـي بـناء
جــيل نــاهض). من جـهــته أكـد الــنـائب
االول لــرئــيس مــجـلس الــنــواب حـسن
الـكعبي ضـرورة تقد الـدعم واالسناد
لـألسرة الـتـتـعـليـمـيـة من اجل االرتـقاء
بـأداء رسالتهم الـسامية. ودعـا الكعبي
فـي بيان احلكومـة اجلديدة الى (تقد
ــعــطـاء كـل الـدعم لــهــذه الــشــريـحــة ا
واسـنادهـا بكل مـا يلـزم لالرتـقاء بأداء
مـهـامـها ورسـالـتـهـا السـامـيـة على ا
وجـه) مـطالـبـا بـ (االسـراع في تـفـعـيل
ا درسـ  عـلمـ وا قـانون حـمايـة ا
يـنـاسب دورهم وجـهودهم في صـنـاعة
االجــــــيـــــال). ولــــــفت الـى ان (االســـــرة
الـتـربويـة لهـا دور مهم وكـبيـر جدا في
بــنـــاء وتــعــزيــز قــوة الــدولــة واصالح
اجملــتـمـع وصـنــاعـة جــيل مـؤمن وواعِ
ومــنــتج) مـشــددا عـلـى (اهـمــيـة وضع
خــطـط وســيــاســات تــربــويــة حــديــثــة
لـلنـهوض بالـواقع التعـليمي ومـعاجلة


