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الـتي تــفـيض في مــواســـم الـسـيـول
واالمطار) .

الى ذلـك اعــــــلن رئــــــيـس مـــــجــــــلس
مـحــافـظــة ديـالى عـلـي الـدايـني  ان
(مجـلس احملـافظـة نـاقش في جلـسة
رســـمــــــــيــة مــوضـــوع احملــاضــرين
بــدون اجـور واحــتــيـاجــات مـديــريـة

التربية) .
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واضـــاف الـــدايـــنـي لــ (الـــزمــان) ان
(اجملــلس قــرر تــضــيــيف مــديــر عـام
التربيـة مع اللجنة اخملـتصة لغرض
طــــرح اهم احــــتــــيــــاجــــات الــــقــــرى
لــلـــمــحـــاضــرين واالخـــتــصـــاصــات
طـلـوبة لـيتـسنى لـلمـديريـة اصدار ا
اوامــر مـــبــاشـــرة بــعـــد حل جـــمــيع

عوقات) .  ا
واشــار الـدايــني ان (اجملــلس نـاقش
ايـضـا  مــوضـوع االيـرادات احملـلـيـة
ـــشـــاريع والـــيـــة تـــنــفـــيـــذ بـــعض ا
اخلـدمــيـة الـتي تــهـدف الى حتـسـ
الـواقـع اخلـدمي في عــمـوم  مــنـاطق

احملافظة) .
عـــلى صـــعــــيـــد اخـــر كـــشف مـــديـــر
مــسـتــشـفى ابـن الـبـلــدي في مــديـنـة
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ذكور). القانون ا
واشـاروا الـى ان (مـنــذ اكـثــر من عـام 
ترويـج معـامالت احـتسـاب اخلـدمة بـعد
ان حـصــلــنــا عــلى تــأيــيــد من الــلــجــنـة
اخملتصة في نقابة الصحفي العراقي
وبـحـسب الـضـوابط ولـغايـة االن لم يـتم
حـسم مــعـامالتـنـا بـســبب قـيـام الـدائـرة
ـالــيـة الــقـانــونـيــة في ديـوان الــرقـابــة ا
باالستفسار عن كيفية طريقة االحتساب
عـلى الـرغم من ان هـنـاك الـعـشرات عـلى
اقل تـقـديـر تـمت تمـشـيـتـهـا سـابـقا وفق
الـــقــانــون فـــمــا الــذي حــصـل هل تــبــدل

القانون ?).
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ملفـت الى ان (ديـوان الرقابـة يستـفسر
عن الـشـهـادة الـدراسـيـة لـلـصـحـفي لـكي
ا يتخـذها مـعيارا في آلـية االحتـساب و
وجــد ان نص الـقــانــون واضح وصـريح
ـهـني والعالقـة له بــشـهـادة الـصــحـفي ا
صادق عـليه من نقابـة الصحـفي قرر ا
ـوضـوع الى الدائـرة الـقانـونـية احـالة ا
في االمـانـة الـعـامة جملـلس الـوزراء ومع
احتـرامنـا الشديـد جاءت االجـابة وفـيها
الكثير من الغ والظلم حيث ابلغنا من
ديـوان الـرقـابــة ان قـرار االمـانـة الـعـامـة
نص عـلى احـتسـاب اخلـدمـة الصـحـفـية
الغـراض التـرفـيع والـتقـاعـد لـلحـاصـل
عـلى شــهـادة الـبـكــالـوريـوس فـقط خالل
تــلك اخلـدمــة  فـيــمـا حتــتـسب اخلــدمـة
توسـطة واالعدادية حلملـة الشهادتـ ا
الغراض التقـاعد فقط من دون اي ترفيع
وفي ذلك عـدم انصـاف فـفي الـوقت الذي
يسـمح فـيه خلريـجي االعـدادية الـترشح
لعضـوية مـجلس النـواب العـراقي يحرم
الصـحـفي من اضافـة سـن عـمل فـعلـية
اداهـا باحـلك الـظـروف واصعـبـهـا وبدال
من انــصـاف هـذه الـفــئـة فـوجـئــنـا بـهـذا
الــقــرار اخملــالف لــنص قــانــون حــمــايـة
ادة  16منه). الصحفي وما جاء في ا
مــتـســائـلــ (هل  االسـتــئـنــاس بـرأي
نقـابة الصـحفيـ العـراقي الـتي تعمل
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طــالب صـحـفــيـون اجلــهـات احلـكــومـيـة
عنية بااللتزام في تـنفيذ قانون حماية ا
الـــصـــحـــفـــيـــ رقم 21 لـــســــنـــة 2011
مـــحــذرين مـن ضــيـــاع خــدمــتـــهم جــراء
اجـتـهـادات غــيـر مـهـنـيـة  داعـ االمـ
الــعـام جملــلس الـوزراء الــدكـتــور مـهـدي
الـعالق ورئيـسـة جلـنة الـثـقـافة واالعالم
الـنـيـابــيـة الـنـائـبـة مـيـسـون الـدمـلـوجي
ونـقـابة الـصـحـفـي الـعـراقـيـ ورئيس
ـالـيـة الى اعـادة الـنـظر ديـوان الـرقـابة ا
ادة 16 بالـتـعلـيمـات اخلاصـة بـتنـفيـذ ا
من القانـون اخلاصة بـاحتسـاب اخلدمة
الــصــحــفــيــة.  واوضح صــحــفــيــون في
مناشدة تـلقتهـا (الزمان) امس ان (هناك
غــبــنـــا وظــلــمـــا كــبــيـــرين ســيـــقع عــلى
الــصـحــفــيـ جــراء اجــتـهــادات بـوضع
ادة  16من التعليمات اخلاصة بتنفيذ ا
قـانـون حـمـايـة الـصـحـفـيـ الـتي تـنص
عـــلى : حتــتــسب اخلـــدمــة الــصــحــفــيــة
للـصحـفي بـتأيـيد من نـقابـة الصـحفـي
ؤسسة االعالمية التي بناءً على تأييد ا
الية يعمل فيها وبرقابة ديوان الرقابة ا
الغـراض التـرفـيع والتـقـاعـد وان لم يكن

الصحفي عضوا في النقابة).
ــذكـورة والــقـانـون ـادة ا مــبـيـنــ ان (ا
ــذكــور بـشــكل عــام لم يــحــدد شـرط ان ا
يــكــون الـصــحــفي من احلــاصــلــ عـلى
شهـادة البـكالـوريوس اثـناء مـدة خدمته
الــصــحــفــيــة قــبل ان يــتـم تــعــيــيــنه في
الـدوائـر احلـكـومـيـة واستـنـادا عـلى ذلك
قـــرر الــعــشــرات من الـــصــحــفــيــ عــدم
ــاضــيــة في ــزاحــمــة في الــســنــوات ا ا
البحث عن الـتعييـنات احلكـومية ما زال
هـنـاك قانـون يـحـمي ويـضـمن احـتـساب
خدمـتـهم في زمن الحق وقـرروا االكتـفاء
ؤسسـات االعالمية االهلية بالعمل في ا
لــكـنـهم تــفـاجـأوا بــعـد تـعــيـيـنــهم بـعـدم
احـتـساب خـدمـتـهم الـصحـفـيـة الغراض
ا اقتـصارها على الترفـيع والتقاعـد وا
اغراض التقاعد فقط وهذا مخالف لنص

الــصـدر بـبــغـداد عن تــسـجــيل نـحـو
رض  3000حالة إصابة 

الثالسيميا وفيما أكد أن االصابات
ـرجــعـيـة في تــزايـد مــسـتـمــر دعـا ا
الدينية إلى إصدار فتوى دينية تلزم
تزوج بإجـراء فحوصات زوجية ا
قبل الزواج الى ذلك  أثـنى مدير عام
صـــحــة الــنـــجف عــلـى دور مــجــلس
ــا احملـــافــظـــة الـــداعم لـــلــصـــحـــة 
خـصصـه للـمـؤسـسات الـصـحـية من
ــومــة عــمــلــهــا وتــقــد امــوال لــد

خدمات صحية .
ـسـتـشـفى طـالب حسن وقـال مـدير ا
ـصاب في تصـريح امس ان (عدد ا
ــرض الـــثالســـيــمـــيـــا الــذيـن يــتم
مــعــاجلـــتــهم داخل مــســتــشــفى ابن
البلـدي بلغ نحو 3000حالة). مـبينا
أن (احلـــاالت في تـــزايـــد مـــســـتـــمــر
نــتـيـجــة عـدم وجــود تـوعـيــة مـاقـبل

الزواج).
وعـزا حــسن تـزايـد حــاالت اإلصـابـة
ــرض إلى (عــدم وجـــود تــوعــيــة بـــا
صـــحـــيـــة لـــلـــزوجـــ قـــبل الـــزواج
رجـعيـة الديـنية واالقتـران). داعيـا ا
إلـى ضــرورة (إصـــدار فــتـــوى تــلــزم
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مبنى نقابة الصحفي العراقي

انواع من مستحضرات التجميل

بفضل من الـله تعـالى استطـاع االنسان الـعاقل تـسخيـر اآلالت واالشياء
خلـدمـة الـبـشريـة جـمـعـاء فـكـان االنـتـرنت من تـلك الـوسـائل الـتي اجنـبت
الفـيسـبوك (الـتواصل االجـتماعـي) شاغل الـدنيـا ومحـطم قلـوب العذارى
وخـزانـة الـرسـائل واخملـاطــبـات الـسـريـعـة الـفـاضــحـة لـلـواقع الـسـيـاسي
واالجـتــمـاعـي واالقـتــصـادي وبــاقي صـعــد الــواقع بـالــصـوت والــصـورة

واالشارة والتلميح والنقد والتجريح ... 
على كل حـال .. فـان للـتـواصل االجتـمـاعي لغـة خـاصة غـريـبة عن لـغات
العـالم شـعوبـا وقبـائل فـهي ال تشـبه لـغة انـسـان الكـهـوف في عصـور ما
ـكن وصـفـهـا قـبل الـتـاريخ وال في الــعـصـور الـتـاريـخـيـة الــوسـيـطـة وال 
بـكـونـهـا لـغـة عــربـيـة او انـكـلـيـزيـة او اورديـة .. لـهــا مـفـرداتـهـا الـعـجـيـبـة
واختصاراتها البليغة واخطـاؤها االمالئية والنحوية اجلميلة  ,اي ان لها
نكهة خـاصة يتداولـها الكثـير من دعاة الثـقافة والتـقنية (الراسـخون بفقه
الـلغـة اجلـديـدة) اجلـامـعـة بـ الـفصـيح مـن الكـالم واللـهـجـات الـشـعـبـية

فردات االجنبية ...  وبعض ا
واالدهى االمــر فـي ذلك ان من يـــتــداول تــلـك الــعـــبــارة طالب جـــامــعــات
وخـريــجـون اليــفـرقــون بــ كـلــمـة (شــكـرا) وكــلـمــة (شـوكــرن) او كـلــمـة
(شيكرن) اعتـرافا بجميل مـا ويتداولون مفـردة (االدمن) و(ههههه) وكان
لغـتنـا اجلـميـلة الـعـربيـة اصـبحت عـقيـمـة وال حاجـة لهـا وهي لـغة الـقرآن
والثقافة والـعلوم لغـة العراقي الـنجباء ادبـاء االمة واعالمها االفذاذ وان
العزوف عن الكتابة والتخاطب باللغـة العربية البسيطة يدل داللة واضحة
ـتــابـعـة ـعــنـيـ الــتـربــويـ في ايــصـال عـلـم مـهم وغـيــاب ا عـلى فــشل ا
والتـدقـيق اضـافة الى كـسل اجلـيل اجلـديد فـي اهمـالـهم لـرسم الكـلـمات

عاني وقواعد اللغة من نحو وصرف ...  والتدقيق با
فبـالرغم من ضـحـالة ثـقافـة اغلب مـسـتخـدمي (الفـيسـبـوك) بتـقصـير من
وزارة التـربـيـة والتـعـلـيم العـالي والـثـقافـة والـريـاضة والـشـبـاب وتقـصـير
االفراد اال ان لـلـتواصل االجـتـماعي فـوائـد جمـة تـتمـثل في زيـادة الوعي
بـاالشـيــاء واالحـداث وتـكــوين رأي عـام مــؤثـر في احلــيـاة الـعــامـة اسـهم
انـية ويسـهم في اسـقاط حـكومـات جـائرة ويـطعن بـقـرارات حكـوميـة وبـر
وينبه الى اوضاع بـحاجة الى تـصحيح ومتـابعة فـكان سالحا يوصف بـ
(ذي حدين) يـتوجـب حسن اسـتخـدامه ونـبتـعد بـه عن البـذاءات وحمالت
ه اجلـمـيـلـة من مـعـلـومـات ومـعارف وتـرفـيه الـتـسـقـيط ونـتـجه به الى عـوا
ـعــنــيـ في بـريء.   وقــد آن االوان وعــلى اجملـمع الــعــلـمي الــعــراقي وا
ـسؤولـياتـهم في قيـادة عمـليـة تصـحيح الوزارات ذات الـصلـة النـهوض 
مسـارات الـتخـاطب الـتي هي مـعيـار ال يـستـهـان به لقـيـاس الثـقـافات وال
بأس من ان تـتجه انـظار اجلـميع الى مـا يصـنعه االخـرون من حضارات
وتكـنـولوجـيا مـتـقدمـة بـلغـتهـم وجهـدهم ومثـابـرتهم ونـاخـذ منه مـا يـفيـدنا
ـتمـيـزة على االقل ولكن في ذات الـوقت عـليـنـا ان نحـتـفظ بشـخـصيـتـنا ا
التي صنعتها حضارة سومر واكد وبابل واشور وما تشرب في النفوس
من شعر وادب عربي راق ...  وان ما نخشى عليه في مستقبل االيام ان
نـغــادر الــتـواصل االجــتــمـاعي عــبــر الـلــغـة الــعــربـيــة ونـتــخــذ من الـلــغـة

الـفـيـسـبـوكـيـة لـغـة الـدولـة الـرسـمـيـة في اخملـاطـبـات
االدارية وتاليف كتب وزارة التربيـة لسهولة تداولها
وضحالة معانيها .. وختاما نقولها لكم ملء االفواه

(شيكرن) و (شوكرن) و (دوووم) ههههه ... 

وأصبح لـلمدن مـقيـاس وتصـنيف وأصبـح العالم قـرية صـغيـرة يعرف
ـا يعرف أهـلها وأهل كلّ مـدينة فيه البـعيدون عن شـعاب مكـة أكثر 
تتطـلّع عيـونهم إلى مديـنة ثـانية إعـجابـاً أو إنتقـاصاً رغـبةً بزيـارتها أو

رور عبرها "ترانزيت". خوفاً من ا
دينة بتـلك بناءً على جمالـيات متقاربة وال يكفّ الناس عن تشبـيه هذه ا
أو أحداث مشابـهه أو وجود إجتـماعي يتوق ألن يـكون مجـتمعاً شـبيهاً

دينة التي يسمع بها ويقرأ عنها. جتمع ا
يسمّي الـلّبـنانيـون بيـروت "باريس العـرب" وهذه مـقاربة جـمالـية مثـلما
كان الـعـراقـيـون يـسمـون الـبـصـرة "بـندقـيـة الـشـرق" قبـل زيارتي األولى

: كيف هي أربيل? دينة أربيل "عاصمة إقليم كردستان العراق" سألتْ
" فالتّشبيه فجاءني اجلواب موجزاً ومعبراً وعفوياً: "تـشبه بغداد سابقاً
ـثل - ودون وعيّ بل إن الــتـشـبـيه عـلى طـرف الــلّـسـان  —كـمـا يـقــول ا

رويات. يختصر صفحات من التفاصيل واالحداث وا
أما بغـداد حالـياً تصـنف سنـوياً كـأسوأ مديـنة لـلعـيش في العالم وفي
تطـور لألسـوأ لم تـدخل بـغـداد الـتـصـنـيف لـعام (2017) والـسبـب كـما
ـعـلومـات الـتـابعـة جملـلـة "األيكـونـومـست" الـبريـطـانـية "ان تقـول وحـدة ا

بغداد وكابل ما عادتا تمتلكان مؤشرات قابلة للقياس"!
ـدنـية يُـطرح سّ احلـياة ا النـاشـطون الـبـغداديـون وعقـب كلّ مشـروع 
من قـبل "األحـزاب الـديـنيـة احلـاكـمـة" يـرفـعـون شـعـار "بـغداد لـن تصـبح
ـقـاربة مع مـدن اخلوف قنـدهار" وهـنـا نلـمس اخلـشيـة من الـوقوع في ا
واحلكم الظالمي كما حصل مع دعاوى فـصل اجلنس في اجلامعات

عدّلة. وطرح قانون األحوال الشخصية بصيغته ا
في العـراق أيضـاً تُسـمّى األحـياء الـعشـوائيـة الّتـي تبـنى من الصّـفائح
ـعـدنــيـة والـطـ بــأحـيـاء "الـشــيـشـان" وتـلك لــفـظـة عـلـى غـيـر مـدلـول ا

فالشيشان األصل دولة ذات طبيعة خالّبة. 
قال وزيـر الـدفاع األمـريكي "دونـالـد رامسـفـيلـد" أيـام إشتـداد اإلرهاب
طـحـنة الـطـائـفيـة في الـعراق (2006). اذا كانت أفـغـانـستـان مـدرسة وا
اإلرهاب فإنّ العـراق جامعة اإلرهاب" ومـثله نسمـع عن خوف احمللل
ا يـسـمونه "لـبـنـنة الـعـراق" وهو أن ال يـتـحول الـعـراق إلى لبـنـان ثانٍ
ـثقـف اليـمنـي خوفـهم من "صومـلة اليـمن" وليس غـريباً ونسمع من ا
أيضـاً أن تنـطلق تـلك اخلشـية في أغـنيـة مطـرب عراقي شـعبي يـخشى
حتوّل النجف إلى تـكساس بيـنما يطـلق الباحثـون على النجف "فـاتيكان
قرّ الـتأريخي رجعـية الشـيعيـة العلـيا فيـها وكونهـا ا الشيـعة" لوجـود ا

للحوزة العلمية.    
دن وإسـقـاط واقع مـديـنة مـعـيـنـة على ـقـاربـات بـ ا النّـاس مـولـعـون با
أخـرى هـكـذا الـفـدائـيــون الـفـلـسـطـيـنـيــون عـلى عـمّـان "هـانـوي الـعـرب"
قـاومة أعداء تشـبيـهاً لـها بـهانـوي عاصـمة فـيتـنام الّتـي كانتْ مـنطـلقـاً 
"الـشـيـوعـيـة" تـمـامـاً كـمـا كـانتْ عـمّـان عـاصـمـة الـنـضـال الـفـلـسـطـيـني
ومـنـطــلق الـفـدائـيــ لـتـحـريــر فـلـسـطــ قـبل أحـداث مــا عـرف "بـأيـلـول

األسود".
يـنـطــبق احلـال عــلى مـديـنــتـ صـغــيـرتــ في الـعـراق وهــمـا "آمـرلي -
ـدينـتـ رغم أنّ كلّ ما حديـثـة" فقـد عـجز تـنـظيم "داعش" عن دخـول ا
ــدن كـان سـاقــطـاً وكـانــتـا مـحــاصـرتـ ألكــثـر من عـام حـولـهــمـا من ا
ـؤونة بـواسطـة اإلنزال من الـطّائـرات فأطـلق اإلعالم احمللّي وتصـلهـما ا
دينت مع صمود على كلّ منهما "لـينينغراد" الـعراق لتشابه صمـود ا
ـديـنـة الــسـوفـيـتـيـة) بـوجه قـوات دول احملـور في احلـرب لـيـنـيـنـغـراد (ا

ية الثانية. العا
قيل إن مديـنة "الـشطرة" جـنوب العـراق كان يـطلق علـيهـا في ستيـنيات
القرن الـعشـرين "موسـكو الصّـغرى" داللـة على قـوة التنـظيم الـشيوعيّ

العراقيّ الذي تأسس في الشطرة وما حولها.
الـزعيـم الكـردي مـسـعـود الـبـارزاني وفي واحـدة من تـصـريـحـاته  حول
محافظة "كركوك" قال "إن كركـوك بالنسبة للكرد تـشبه القدس بالنسبة

للعرب".
ـقـارنـات وتـعداد الـفـوارق بـيـنـها دن وعـقـد ا ـقـاربـة بـ ا ـشابـهـة وا ا
ـدن تلك يجـيدها اجلمـيع اليوم ولم تـعد حكراً غريزة أصيـلة في ناس ا
على الرّحـالة ويـتنـاقلهـا اجلمـيع بعـد أن كانتْ مقـتصـرة على صـفحات

كتب أدب الرحالت.
يعة عبّاس عمارة": ختاماً تقول الشّاعرة العراقية "

أشكّ أرى الرّبيعَ بعيداً عنكَ
عن وطني

دنِ : تنتحرين حيثُ تلوّثُ ا يقولُ الطبّ
تصوّر. أنّ بغداد الّتي أحببتُ تقتلني ! 

واضــــافــــوا ان (الـــــشــــهــــادة تـــــضــــيف
ئة من مخصـصات فقط لـلموظف 35 با
الـراتب االســمي خلـريـج االعـداديـة و45
ـــئــة لـــلــحـــاصــلــ عـــلى الـــشــهــادة بــا
اجلــامـعــيـة االولــيـة وهــكـذا صــعـودا او
ــعــنى ان نـــزوال بــحــسب الــشـــهــادة  
الشـهـادة ال تلـغي سـنوات اخلـدمة وحق
وظف في الـعالوات والـترفـيع بـحسب ا
دني  واذا افترضنا ان قانون اخلدمة ا
ـوظف مـتعـ بـشـهـادة االعـداديـة على ا
الــدرجـة الــثـامــنـة ــ كــاتب ــ  من الــسـلم
الـوظيـفي فـمن الـطـبيـعي بـعـد مرور 12
ـثـال  يـتـحول عـامـا خـدمة عـلى سـبـيل ا
الى الـدرجة الـسـابـعـة ـ مـعاون مالحظ ـ
ثم الــســادســة ـ مالحظ ـ ثم اخلــامــسـة ـ
رئــيس مالحــظـ ـ بــالـتــدرج تـبــاعـا كل
اربع سنوات بصرف الـنظر عن حصوله

بقانـون وبصفـتها اجلهـة الرئيـسة ولها
جـزء كـبـيــر من اجلـهـود في وضع بـنـود
واقــرار قــانــون حـــمــايــة الــصـــحــفــيــ
بالتـعاون مع اجلـهات التـشريـعية? وهل
يعلم االخوة من وضعوا هذه التعليمات
ـهـني يـتـدرج اجملـحـفـة بـان الـصـحـفي ا
وفـقـا لـعـمـله وجـهـوده وتـمـيزه وابـداعه
عــلى مــدار خــدمــته وتــتـغــيــر عــنــاويـنه
الــصـحـفــيـة من مــنـدوب الى مــحـرر الى
مــحـــرر اول ثم مــحــرر اقـــدم الى رئــيس
محـررين الى سـكـرتيـر حتـرير وصـعودا
اعـتـمـادا عـلى مـعايـيـر مـهـنـيـة وبـصرف
الــنـظــر عن شـهــادته? وهل يــعـلــمـون ان
كبار واعالم الكـتاب والصحـفي العرب
والعراقي على وجه اخلصوص ليسوا
من حـمــلـة الـبـكـالــوريـوس واغـلـبـهم من

عاهد واالعدادية وغيرها?). خريجي ا

عــلـى شــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريــوس ام ال ?
ادة ونـفس احلال يـنـطبق عـلى تـنفـيـذ ا
اخلـاصة بـاحـتسـاب اخلـدمة الـصـحفـية
مـن دون الــــضـــــرورة الى الـــــعــــودة الى

شهادة الدراسة للصحفي).
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ــعـنـيــة (بـاالسـراع في داعـ اجلــهـات ا
ـا يـتـماشى وروح تـعـديل الـتـعلـيـمـات 
قـانــون حـمـايـة الـصـحــفـيـ الـعـراقـيـ
ا يتماشـى مع تضحيات الـصحفي و
ومـكـانـتـهـم ودورهم الـبـارز في اجملـتـمع
وعدم الـتـسبب بـاحبـاطـهم   واعطـائهم
حــقـوقـهم الــتي يـسـتــحـقـوهــا والسـيـمـا
هنـالك العـشرات مـنهم قـد رتب اوضاعه
ـالـيـة عـلى اسـاس انـتـظار ـعـيـشـية وا ا
احـــتــســـاب خـــدمـــته لـــتـــعـــديل درجـــته

الوظيفية وحتس اوضاعه).

االمــر الول وهــلـة انــهــا جـيــدة عــنـد
استخدامها وقد اضافت الى البشرة
شيـئا من الـتـحسن ولـكن سرعـان ما
تـتـحول الـبـشـرة الى سـمـراء بـسبب
كــثـرة الـتــصـبــغـات نـتــيـجــة اثـارهـا

اجلانبية .
مـــعــبــرة عن (دهـــشــتــهـــا من بــعض
الـســيـدات والـفــتـيـات الســتـمـرارهن
عـلى هـذه اخللـطـات ومـا تـسـببه من
ـسـتــقـبل ). داعــيـة الى اضـرار فـي ا
(اسـتـخـدام زيـوت طبـيـعـيـة لـلـبـشرة
مــــثـل زيت الـــــلـــــوز او مـــــاء الــــورد
ـكن اسـتـخـدامه الـطـبـيـعـي والـذي 

كغسول للبشرة ). 
مــؤكـدة ان (هــنـاك مــنـتــجـات التـزال
تــثـــيــر الــقـــلق ومــنـــهــا اســـتــخــدام
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حتمل مـستـحضـرات التـجمـيل التي
تسـتخـدمها الـنسـاء اضرارا صـحية
مــقــابل زيــنـة مــؤقــته كــمــا ان اغـلب
النسـاء يقعن في هـوس دائم للبحث
ــا يـــجــدد ــســـتــحـــضـــرات و عـن ا
شبابهن ويزيـد من جمالهن وهذا ما
يـدفعـهن  في الـلـجوء الى اسـتـخدام
انـواع مــخـتـلــفـة من مـســتـحـضـرات
بيضة للوجه ـات ا التجميل والكر

وغيرها .
دون االكـتــراث بـاالضــرار الـصــحـيـة
الـــتي قــد يـــنــجم مـــنــهــا االذى  دون
االسـتــشـارة الـطـبـيــة بـاالضـافـة الى
اقـــدام الــــنـــســــاء عــــلى شــــراء تـــلك
ـسـتـحــضـرات بـأسـعـار زهـيـدة من ا

ــتـجــولــ او احملـال غــيـر الــبـاعــة ا
اخملتصة بهذا اجلانب .

لـ( الــزمــان) اجــرت هــذا االسـتــطالع
لــتـتــعـرف عــلى اخـر مــسـتــحـضـرات
الــتـجــمــيل ومـا تــســبـبــة من اضـرار
ـكن ان تــكـون مـزمـنـة مــقـابل زيـنـة

مؤقت .
 «dC×²  ¡«dý

وقـالت احدى الـسـيـدات في حديـثـها
ان بـــعض الــنـــســاء يــرغـــ بــشــراء
مـسـتـحضـرات الـتـجـمـيل من الـبـاعة
عـلى االرصفـة وذلك لـرخص سـعـرها
دون االكـتــراث الضـرارهـا الــصـحـيـة
فـبـعض الـعــبـوات الـصـغـيـرة والـتي
ـات والــتي يــتم تــشــمل عــلى الــكــر
استخدامهـا لتفتيح الـبشرة قد يبدو

مستحضرات غيـر معروفة وبأسعار
زهــيـدة تـكــون مـقــلـدة او مـحــفـوظـة
بـطـريـقـة غـير صـحـيـحـة لـتـعـرضـها
الشــعــة الــشــمس ). مــشـيــرا الى ان
سـتحضرات (هناك شروطـا حلفظ ا
باالضافـة الى الرقابـة التي يجب ان
سموح عـرفة النـسب ا تخضع لـها 
ــضـافـة بــهـا لــلـمــواد الـكـمــيـائــيـة ا
لـلـعـبـوة ).  مــضـيـفـا اني (اعـمل في
هذا اجملـال منـذ عشـر سنـوات حيث
تــــعــــرفـت عــــلى جــــمــــيـع مــــنــــاشئ
مسـتحضـرات التجـميل والـفرق ب
ـــقــــلـــد وكــــيـــفــــيـــة ــــســـتــــورد وا ا
استـخدامـها وايـهما االفـضل حسب
نــوع الــبــشــرة او الــشــعــر ومــا الى

ذلك). 
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مـوضـحـا ان (وجـود دخالء في هـذه
هـنـة وهذا مـا جعل الـبـعض يلـجأ ا
الى اســــــتــــــخــــــدام الــــــغش ولــــــكن
ـسؤولـيـة تـقع عـلى كـاهل اجلـميع ا
على الـبائع وعـلى اختـياره لـلشـركة
الــتي يــتـعــامل مــعــهـا كــمــا ان عـلى
ــرأة ان تـخــتـار مــحال مـوثــوقـا به ا
الصـــحــاب اخــتــصـــاص لــشــراء مــا

يلزمها من احلاجيات ).  
فـي غــــضــــون ذلك قــــال اخــــصــــائي
الــتـــجـــمـــيل واالمـــراض اجلـــلـــديــة
ن فـرح لـ(الزمـان) امس الـدكـتـور ا
(هـنـاك مـنـتـجـا يـبـاع بـسـعـر زهـيد
جــــــدا حــــــيث يــــــســــــبـب ضـــــرارا
لــلـمــسـتــهـلك لــكـونـه هـو الــوحـيـد
نتجات). سؤول عن شراء تلك ا ا
 مـــؤكــدا ضـــرورة عـــدم شــراء اي
مــنــتــجــات جتــمــيل مـن االسـواق
احملليـة من دون وجود مختص).
مـشـيـرا الـى انه (واجه في عـمـله
بــعـض احلــاالت الــتي تـــســبــبت
مـسـتـحـضـرات الـتـجـمـيل بـشوه
فـي اجلـــــلــــــد من خـالل حـــــدوث
بعض اثار حساسية للجلد على
هــيـــئــة احــمــرار ).  وقــال فــرح
(انصح بـالتقـليل من اسـتخدام
مــركـبــات الــتـجــمــيل وضـرورة
ــــكـــونــــات ومـــعــــرفـــة قـــراءة ا

سموح به )  ا

تخصيص مـليار وثالثمـائة وثمان
مـلــيــون ديــنـار لــلــصـحــة ســتــعـكف
الـدائـرة في إجـتـمـاع تشـاوري الحق
عـــلى تـــقـــد األولــــويـــات في عـــمل
مــؤســســاتــهــا).و جـــدد (مــطــالــبــته
بتوفير مـبالغ كافية إلكـمال منشأت
صحيت هما مستشفى القادسية و
ـديـنـتـ ـشـخــاب حلـاجـة أهـالي ا ا
ـسـتـشـفـيـ اللـذين ـاسـة لـهـذين ا ا
سيخففا حجم الزخم على الكثير من
ــركــز ومـســتــشـفى مـســتــشـفــيـات ا
ــا لـــلــقـــرب من دور في ـــنـــاذرة و  ا
إنـقـاذ الــعـديـد من احلـاالت اخلـطـرة
كــحــوادث الـــســيــر كـــونــهــمــا  –اي
ــسـتـشــفـيـ -يــقـعــان عـلى طـريق ا
يــــربط الــــعــــديــــد من احملــــافــــظـــات
اجلـــــنـــــوبـــــيــــة فـــــضـال عن أهـــــالي

.( نطقت ا
بــدوره اشـار رئـيس جلــنـة الــصـحـة
والـبـيـئـة في اجملـلس عـلي الـشـمـري
الى (وجـــود ضـــوابـط في كـــيـــفـــيـــة

توزيع هذه التخصيصات).
مـشـدداً عـلى ضـرورة أن  (يخـصص
للقضـايا ذات األهميـة الكبرى و تقع

ضمن أولويات الدائرة).

ــتـــزوجـــ بـــإجــراء فـــحـــوصــات ا
زوجية قبل الزواج لـتفادي االصابة
ــرض). واوضـح حــسن أن بـــهـــذا ا
(مـرض الـثالسـيـمـيـا يـتـسـبب بـفـقر
الدم واصـابـة الكـبد والـطحـال وهو
من امــراض اجلــيــنـيــات اخلــطـرة).
ـرض ينتقل من االبوين مبينا أن (ا

إلى االطفال).
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وكــان نـقــيب األطـبــاء بـغــداد جـواد
ـــوســوي قـــد كـــشف في تـــصــريح ا
سابق عن تـفاقم مـرض الثالسـيمـيا
واستشـرائه في بغداد بـفعل أخطاء
تسبق الزواج. قـال رئيس مدير عام
صحة النجف علي شبر على هامش
إجــتـــمــاعِ تــشــاوريِ تــرأسه رئــيس
جلـنة الـصحـة والـبيـئـة في اجمللس
عــلي الــشـــمــري ورئــيس الـــلــجــنــة
األقـتـصـاديـة زهـيـر اجلبـوري وضم
ستشفيات كل من مدراء األقسام وا
والقـطـاعات (نـكبـر على الـدور الذي
يضطلع به مجـلس احملافظة والذي
يــــنم عـن حـــرص كــــبــــيــــر مـن لـــدن
ـوقـر وشـعـوره بـاألهـمـية اجملـلس ا
مـثــمـنـاً الـبـالــغـة لــقـطــاع الـصـحــة 
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دعـت جلــنــة اخلـــدمــات في مـــجــلس
مــحـــافــظـــة ديــالـى الى حــسـم مــلف
مقبـرة االنابيب في  قـضاء اخلالص
 فــيــمــا اكـدت انــهــا كــلــفـت الــدولـة

ليارات من الدنانير  . ا
وقـالت عـضـو جلـنـة اخلـدمـات جناة
الطائي لــ (الـزمان) امس إن (أعدادا

كثـيـرة جدا من األنـابـيب احلديـدية
وبـأحـجـام مـخـتـلـفـة بـعـضـهـا كـبـير
والبعض االخـر متوسط مـرمية في
مـنــطـقـة زراعـيـة في مــحـيط نـاحـيـة
هـبـهب قـرب مـنـطـقـة احلـديـد ضـمن

قضاء اخلالص) .
واضـــافت الــطـــائي أن  (األنـــابــيب
مرمـيـة مـنذ 15 سنـة و شـراؤها
ــبــالغ فـي زمن الــنــظــام الـــســابق 
ماليـة باهـظة لكن تـركت في العراء)
 مـشــيـرة الى أن ذلك  (يـعــني انـهـا
ستصـبح خردة وغـير نافـعة نتـيجة
بـقــائـهـا فـتـرة طــويـلـة وسط اجـواء
مــنـاخــيـة ســيــئـة وهــو من ثم هـدر

ليارات الدنانير) .
ودعت رئــــيـس جلــــنــــة اخلــــدمــــات
ــجـــلس ديــالى   الـى  (حــسم مــا
اســمــته مــقــبـرة األنــابــيب واعــطـاء
الــضـوء االخــضــر السـتــغاللــهـا في
اقـامة مـشـاريع تـتعـلق بـاجملاري او
الـقـطـاع الــزراعي لالسـتـفـادة مـنـهـا
وعـدم تـركـهـا عـلى وضـعـها احلـالي
ـنـطـقـة احملـيـطـة بـعـدمـا اصـبـحت ا
ـيـاه بـهــا عـبـارة عن بـحــيـرات من ا
ـبازل الـزراعـية نـتيـجـة قربـهـا من ا جناة الطائي
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كــبـسـوالت لــتـسـمــ الـوجه). فــيـمـا
ــتــلـكن اضــافت (اغــلب الــنـســاء ال 
ـسـتــحـضـرات ولـهـذا وعـيــا  بـهـذه ا
جتـدهن يـثـقن بـصاحـب احملل بـقوله
ـنتـجات ال تـسبب اي ضرر ان هذه ا

والعكس هو الصحيح ).
 مضيفـة ان (شراء منتـجات رخيصة
ــراة تـتــعــرض الى مــشـاكل جتــعل ا
صحية في البـشرة ومن هنا جند من
ــاركــات اجلــيـدة الــضــروري شـراء ا

 .( واالبتعاد عن كل ماهو رد
مــبـــيــنــة انه (لــدى شــرائي شــامــبــو
لـغـسل الشـعـر بـاالضـافـة الى الـكر
ــنــتـــجــان تــســبـــبــالي عــنــد هــذان ا
اسـتـعـمـالـهـمـا بـتـسـاقط الـشـعـر اوال
والــثـاني اضــافــة لي حـســاســيـة في
اجللد ). مشـيرة الى ان (عند زيارتي
لــلـــطــبــيب طــلـب مــني تــرك كل هــذه

نتجات ).  ا
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من جـــانــبـــهـــا اعـــربت عن اســـفـــهــا
(لــبــعض الــفــتــيــات الــلـواتـي تـبــعن
ـــوضـــة بـــاســــتـــخـــدامـــهن هـــوس ا
ــات او مـــســمــنـــات الــوجه والـــكــر
ـؤكد ـبـيضـة والتي من ا اخللـطات ا

ستقبل). ستتلف بشرتهن في ا

وقالت (بـعـد عام 2003 انتـشرت في
االســواق الـــعــراقـــيــة  الـــكــثـــيــر من
البـضائع ومـنهـا مسـتحـضرات التي
ـوالت الـتـجـاريـة اكـتـسـحت جـمـيع ا
لــوجـود من يـبــيـعــهـا عــلى االرصـفـة
حــيـث جنــد الــكــثــيــر من الــســيــدات

يتبضعن منهم بال مباالة ). 
مــضــيـفــة (بــالــنـســبــة الي ارغب في
شـراء مــنـتج لـشــركـة مـعــروفـة بـهـذا
اجلانب حـتى ال اتـعـرض الى اضرار
ـستـقـبل )الفـتة الى ان جـانبـيـة في ا
(نشر ثقافـة االستهالك ضرورية لدى
ــــواطـــنـــ في ظل انـــتـــشـــار هـــذه ا
ــسـتــحــضـرات خــصـوصــا عـنــدمـا ا
تــكــون قــد دخــلت الـســوق بــطــريــقـة

ملتوية وبعيدة عن عيون الرقابة).
الـى ذلـك قــــــــــال صــــــــــاحـب مــــــــــحل
ـنسـتـحضـرات الـتجـمـيل في مـجمع
الـكـوثـر رائـد احلـسـنـاوي لـ(الـزمان)
ــرأة دائــمــا يــكـون امس (اهــتــمــام ا
ـسـاحيق ـواد وا بـأقـتنـاء مـخـتـلف ا
ـات الـتجـمـيل خاصـة مع كـثرة وكر
الـــدعـــايـــات عــلـى مــوقـع الــتـــواصل
االجـــتــمــاعـي حــيث واجـــهت بــعض
الـــنـــســـاء اضـــرارا جـــراء شـــرائـــهن


