
d¹—UIðË —U³š√3

www.azzaman.com

WMN*«  UÐU ≈ ‰U−  w  jHM «Ë qLF « 5Ð „d²A  ÊËUFð

d¹
—U

I
ð

اجلـبـوري الـتـوسع في شـمـول االسـر
الــــفــــقـــيــــرة بــــبـــرنــــامج احلــــمــــايـــة
االجتماعية. وقال الوزير خالل اللقاء
الــذي عـــقـــد االحــد 13-1- 2019 ان
ــئــة من الــوزارة تــتــعــامل مع  17بــا
اجملتمع العراقي مـا ب فقير ومعاق
وبــاحث عن الــعـمـل) مـشــيـرا الى ان
(هـنـاك ست مـحـافـظـات تـعـاني تـدني
ـعــيـشــة وبـحــاجـة الى مــسـتــويـات ا

برامج وخطط اجتماعية جديدة. 
ـقبـلـة ستـشـهد ـرحلـة ا واضـاف ان ا
زخــمـا كــبــيــرا عـلى الــوزارة لــوجـود
الكثير من الـعوائل دون مستوى خط
الفـقر) الفـتا الى ان (هـناك 450 ألف
اسـرة  اجـراء بـحث اجـتـمـاعي لـها
والــوزارة اكـمــلـت جـمــيـع االجـراءات
ـتــعــلـقــة بــتـلك الــعــوائل بــانـتــظـار ا
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اعــــلـــنـت وزارة الــــعـــمـل والــــشـــؤون
االجــتــمــاعــيــة مـد جــســور الــتــعـاون
وتــــــــبــــــــادل اخلــــــــبــــــــرات مع وزارة
الـــــنـــــــــــــفط  لـــــلــــحـــــد من حــــوادث
ـهـنـية واصـابـات الـعمل واالمـراض ا
في جـمـيع الـقــــــــــطـاعـات ومـنـــــــها
القـطـاع الـنـفـطي . ونـقل بـيـان تـلـقته
ـركـز (الــزمـان) امس عـن مـديـر عــام ا
ـهـنـية الوطـني لـلـصـحـة والـسالمـة ا
ازهــــــــــار فـــاضل مـــاجـــد الـــقـــول ان
ـركز أعـد  احصـائيـة تضـمنـــــــــت (ا
عـدد الــعـامــلـ في شــركـات الــقـطـاع
الــنــفــطي في مـــحــافــظــتي الــبــصــرة
ومــيـسـان الـذيـــــــن  فـحــــــــــصـهم
خالل  2018الــبـالغ 1859 عـامـــــــال
مـــــنــــهم 1372 عــــامـال مــــحــــــاال  من
شـــــركــتي نـفط  الــبـصــرة ومـصـافي
اجلـنـــــــوب و 487 عـامال مـحاال من
شــــركــــات نــــفـــــط اجلــــنــــوب وغــــاز
اجلـنوب وغـاز الـبـصرة و265 عامال
مـــحـــاال  مـن شـــركـــة نـــفط مـــيـــســـان
ـــــركــــز قــــد اعــــد واشــــارت الى ان (ا
بـرنــامـجــا مـتــكـامال مــنـذ عـام 2015
تــضـمن تــشـكــيل فـرق طــبـيــة الجـراء
الـفــحـوص الـسـريــريـة والـفـســلـجـيـة
واخملـــتــبــريــة لــتـــبــســيط االجــراءات

للعامل موقعيا. 
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يــذكــر ان الـفــحــوص الـتـي يـجــريــهـا
ـركــز الـوطــني لـلــصـحــة والـسالمـة ا
هـنـيـة لـها اهـمـيـة في تـوفيـر مـظـلة ا
صحـية دائـمة بـغية حـمايـة وحتس
صحة وسالمـة العاملـ في االنشطة
ـا فـيـهـا شـركـات الـقـطاع اخملـتـلـفـة 

النفطي).
وبـحث الـوزيـر باسم عـبـد الـزمان مع
الـنائبـة عن محـافظـة نيـنوى انـتصار

ــشـــروع الـــطـــار لــدعم مـــوضـــوع ا
ـنـاطق احملـررة الذي االسـتـقرار في ا
سـيتضـمن ثالثـة مشاريـع ستنـفذ في
ا فيها محافظة نينوى ناطق  تلك ا
مـن خالل الــــنــــقــــد مــــقــــابل الــــعــــمل
والــــقــــروض وبــــرنــــامج احلــــمــــايـــة
ــشـروع االجــتــمـاعــيــة).مـبــيــنـا ان (ا
ــسـاعـدة االسـر الــعـائـدة الى يـهـدف 
مـنــاطـقــهـا من خالل تــوفـيــر وظـائف
وفرص عـمل تسهم في اعـادة دمجهم
ــركـز الــوطـني مــجـتــمـعــيـا).واعــلن ا
ـهـنــيـة الـتـابع لـلــصـحـة والـسالمــة ا
لـوزارة العـمل والشـؤون االجتـماعـية
احـصــائـيــة اسـبــوعـيــة عن اجنـازات
االقــســام الــفـنــيــة لــلــمـدة من 8/1-2
كــانــون الــثـــاني اجلــاري. وبــلغ عــدد
الـفــحـوص الـسـريــريـة والـفـســلـجـيـة

ـالي لشمـولها برواتب التـخصيص ا
االعانة االجـتماعـية. واكد ضرورة ان
ـسؤولية يعي مجـلس النواب حجم ا
لـقاة عـلى الوزارة وان االجـتمـاعيـة ا
يـــراعـي حـــجـم الــــتـــخــــصــــيــــصـــات
ـلف احلمـاية االجـتمـاعية ـرصودة  ا
ـوازنـة الـعـامـة نـظـرا لـلـــــــزخم فـي ا
الــكــبـيــر من الــعــوائل الــتي هي دون

مستوى خط الفقر). 
واوضح ان الــوزارة لـديـهـا عـدد آخـر
من االسـر الــتي لم يـشــمـلـهــا الـبـحث
االجـتـماعـي حتى االن وهي بـانـتـظار
االنـتـهـاء من الـبـــــــيـان الـســـــــــنوي
للبت باجراءات الـبحث لتلك العوائل
بعد حتديث بيـاناتها والــــــــتأكد من
عناوينــــــها ومن ثم ارسال الباحث
.كمـا تنـاول اللقـاء بحث االجـتمـاعيـ
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ـتعـة أن تـرافق كاتب فـي رحلـته عـلى بسـاط كـلـماته األثـيـر ..  ففي ذلك رحـلـة 
فوائـد كثيرة تغنمها من جتارب أسفاره ورحالته  فهو يعرف من خبابا االماكن
ا ما ال تعرفها أو مررت بها وأسرارهـا وكنوزها وذاكرتها ويومها وإنسانها ر
ـسـافات  والـزمن عـابـرا  ولم تـتـوقف أمـامـها فـي تفـاصـيـلـهـا  ويـخـتـصـرلك ا
ـتــعـة والـتـمـتـع بـهـا  وتـعـرف مــنه أيـضـا سـر والـنــفـقـات واجلـهــد  ويـوفـر لك ا
جاذبيـتها  وأسرارها وتميزها في االختيار مـن ب الكثير لشد الرحال اليها ..
كانت تلك هي رحـلتي لساعات طويـلة أمضيتها كـانت حصيلتهـا معلومات وفيرة
وغنيـة عن أماكن متعددة صحبني الكاتب الصحفي حمدي العطارمعه اليها عبر
كـتـبـه الـتي صـدرت لـه عن رحالته  الـكــثـيـرة دون مــلل خلص فــيـهـا مــشـاهـداته

فهوم للجميع .. عقد ا تكلف  وغير ا باسلوبه السهل البسيط غير ا
وهـكـذا تـرى حـمـدي الـعـطـار أيـضـا في عـالقـاته االنـسـانـيـة مع األخـر بـسـيـطـا
عـشر  وبـهذه الصـورة تعـرف علـيه القارىء في متـواضعا  لـطيف الـصحـبة وا
كـتـابـاته   –كـان يـكـتب  بــاسـلـوب قـريب من ( عـامـة الــنـاس )  والـنـخـبـة مـعـا 
وبـاالسـلـوب السـاخـر عـلى مـقـتضى احلـال وقـدر الـفـائـدة  أي عنـدمـا يـجـد فيه
ضرورة لـتوصيل فـكرة ما  فـيكون عـنده ( للعالج  ولـيس لالبتـذال والتهريج )
تلـقي أداة الكاتب في تـوصيل ما يريد .. ( فخـفة الكلمـة )  ووقع تأثيرهـا على ا
مـبـاشـرة دون وسـيط ... ( فـابـتـســامـة عـلى وجه الـقـارىء تـعـني أنه فـهم الـزبـدة
ووصـلـت الـيه الــفــكــرة ) -  ألــيـسـت الـفــــــائــدة هي هــدف االثــنـــ  –الــكــاتب

والقارىء ..? ..
كان هـناك من يتـصور بأن أدب الـرحالت  قد إنتـهى  دوره  ولم تعد له ضرورة
ــة  ووســائل الــتــواصل  اخملــتــلــفــة وتــطـور  أو قــلت فــائــدته في عــصــر الــعـو
سافات  واصالت التي  قلـلت التكاليف  وإختصرت ا التـكنلوجيا  ووسائل ا
عاناة  وقربت الثقافات  وحولت العالم الى شارع  وليس الى قرية  وخفـفت ا
 كمـا كان يقال  لـكنني أرى العـكس أن احلاجة  تـبقى قائمـة اليه للـتعرف على
األخر وجتـاربه في مجـاالت عديـدة  وحتقـيق التـواصل االنسـاني معـه  وتبادل
ا يحقق الـفائدة لـلطرفـ واالنسانيـة عمومـا .. فإذا كان هذا االدب صـالح   ا
اضي عـلى االكتـشافـات اجلغـرافيـة والتـاريخـية  فـهو يـعتـمد الـيوم يـقوم فـي  ا
عـلى مـا هـو أعـمـق ..  يـقـوم عـلى مـعـرفـة جـوهــراالنـسـان في عالقـاته ..وتـقـدمه
وتأخـره ..وحضارته وتـراجعه .. ونظمه الـسياسـية واحليـاتية.. وطـبائعه وعاداته
.. وفعل الـطبيـعة وتأثـيرها عـليه  وتشـاهده باقـصر الطـرق كيف وصل الى هذا

ا وصل اليه من تقدم ونعيم .. ستوى  وتشاركه  ا
فاالنـسان هـو محـور الواقع  وبـينـهمـا ترابط   أحـدهمـا يؤثر فـي األخر .. وهو
إذا كان يـختلف مع غـيره في الطـبائع والـعادات ومسـتوى التـقدم والـثقافـة يتفق
مع غـيره في االنسـانية  وفي اخللق  – وهي جـوهره وتدفعه الى تعـزيز الرابطة
مع األخـر من خالل الـتـواصل ..وهـذا االدب  هـو أحـد وسائـله فـي حتقـيق  تـلك

الرابطة االنسانية ..
 فــادب الـرحالت  قــد قـدم االنــسـان  يــجـعل الــعـالم مــفـتـوحــا عـلى بــعـضه 
والشعـوب متصـلة مع بعـضها  ولـيس بامكـان دولة أن تنـغلق على نـفسها أو ال
يـعـرفـهـا األخـر .. وتـلك قيـمـة جـديـدة لـهـذا االدب تـنـاسب الـعـصر وروحه .. وال

ستقبل  من تطور في هذا اجملال أو غيره ... نعرف ماذا يضيف  ا
 جهـد متميز  ومـفيد إستـحق به أن يحصل  الكـاتب حمدي العـطار على جائزة
الـساعـاتي ألدب الـرحالت لسـنة  2016 ويـؤكد  في كـتـاباته حـضـوره  الواضح
في هذا االدب  ويـشـكل إضـافة جـديـدة  في االبـداع  االدبي والـصحـفي مـعا 
نقل  فـيه مـشاهـداته عن الدول واالمـاكن التـي زارها  وانـطبـاعاته  ومـا صادفه
في رحالته الى حــد الـتـفـاصـيل  وهي  حـسب تـســلـسل فـصـولـهـا في الـكـتـاب
(جزيرة سـريالنكا  أرمـينيـا  لبنـان بضمـنه جنوبه  االمـارات  انطالـيا  اقليم
ـصادر الـبـحـر االسـود واسـطـنـبـول) لـيـكـون هذا الـكـتـاب من ضـمـن الـوثائـق وا
همـة  السياسية والتاريخية واالجتماعية واجلغرافية عنها  للمتخصص في ا
تعة والفائدة  ألنه يوفر ن ينشدون في سفـراتهم ا مخـتلف اجملاالت ولغيرهم 
مـعـلـومـات  غـنـيـة  قـد ال يجـدهـا عـنـد الـدلـيـل السـيـاحـي   أو شـركـات الـسـفر
والـسـيـاحة  أو (الـفـولـدرات االعالمـيـة) الـتي قـد يـتعـامل مـعـهـا  الـبـعض بـلـغة
االعالن والدعـاية والتجارة  فتـضيع احلقائق بيـنها  أو الكتابـة  القصيرة التي
تـتـضمـن انطـبـاعـات عـامـة سريـعـة  تـنـاسب أداتـها  ال تـشـبع رغـبـته  وال تـسد
حـاجـته احلقـيـقـيـة  وهـذامـا يـعـطي كــــــتـابات الـرحالت أهـمـيـة وعـمـقـا وتـمـيزا

ومتابعة ..
لقد صـدرت للكاتب حـمدي العطـار كتب ومقاالت عديـدة  سجل فيهـا  انطباعاته
بشـكل واقعي  عن االماكن  التي زارها  وهو ال يخفي إعجابه ببعضها  ونقده
قارنة ألخرى  أو يـرى مثلها في بالده  أو غيرها .. أي أنه  يخضعها للنقد وا
مع غيـرها  واستـطالع أراء مواطـن فـيها ومـعرفـة وجهات نـظرهم في مـختلف

األمور التي تثير إهتمامه  وتستوجب تناولها ..
وكـثـيـرا مـا يــحـضـر في ذهن الـكــاتب واقع  بالده ويـقـارنه بــحـال الـبـلـدان الـتي
يـزورها  وتـلك االنـتقـالة  مـن حالـة الى نقـيضـهـا ..  فغـالبـا مـا تنـتاب  الـعراقي
حـالـة من الـكـأبـة عـنـد عـودته  لـيس ألنه يـكـره الـعـراق  لكـنـه يتـوقع  أنـه سوف
نـغـصـات أول مـا يـدخل الى الـبـيت  ومن  ثـم الى الـشارع  تـواجـهه كل تـلـك ا
وفي مـجـال الـعـمل وغـيـرهـا  وهـو قـادم من بـلـد تـتـوفر فـيـك كل وسـائل الـراحة

واخلدمات على حد تعبير الكاتب ..
اخليال عنصر أساسي في االبداع ..

واخليـال يـوسع عـوالم االنسـان  ويـنـطلـق به الى الفـضـاء الـرحب  ويـدفعه الى
التـفكيـر ويسـاعده فـي والدة اشيـاء جديـدة جميـلة .. وقـد إقتـبس الـعطـار عنوان
ـذكوره (مـسافـر زاده اخليـال) من أغنـية حملـمد عـبد كتـابه الذي فـاز باجلـائزة ا
ا الوهـاب .. ألنه كان يرى أنه ال فائدة من الـسفر إن لم يصاحـبه اخليال .. وطا
يوجـد اخليـال يـحضـر االبداع فـي  الكـتابـة .. ذلك اخلـيال الـذي يـجعل االشـياء

أجمل وأمتع  وكم من افكار كانت خياال ثم أصبحت حقيقة ..
تكررة الى ايران وفي كتـاب أخر من أدب الرحالت  تنـاول فيه العطار زيـاراته ا

برؤية صحفية ثاقبة وكان بعنوان (ايران بعيون صحفي عربي) ..
وهـذا اجلهـد في الـتألـيف  وعشق الـسفـر يجـعـله دائم التـرحال مـتأبـطا  حـقيـبة
ـزيـد مـنه ) كـما يـرى الـدكـتور أحـمـد عـبد الـسفـربـاسـتـمرار (ويـجـعـلك تتـوقع ا
اجملـيـد في مـقـدمـته لــلـكـتـاب  و (يـعـزز دوره في رسم مـعـالم طـريق بـدأه بـعض
نام  وفي هـنة في الصحو وا ثابرين الـذين يعيش معهم هاجس ا الصـحفي ا
ا اللـيل والنهـار  وفي كل وقت كما يـصاحب شخص زوجـته الثـانية ..مـشيدا 
قدمه الـعطار فـي هذا الشـأن بكتـابة مـا يرافق رحالته من مـصادفات ومـفارقات
ـال من اجل تـاكيد واالجتـهاد الـذي أظهـره في كثـرة السـفر واالسـتعـداد لبذل ا
احلضـور في حقل ظل الى وقت طـويل حـكرا عـلى أسمـاء عراقـية علـى الصـعيد
احملـلي  وعـلى رمـوز مـعـروفة عـلى الـصـعـيد الـعـربي واالسالمي  والسـيـمـا ما

يتصل بالتراث واجلغرافيا) ..
وللـدكتور احمـد عبد اجمليـد إسهامتـه أيضا في هذا االدب سـجل فيه رحلته الى
جورجـيا أو أرض الـينـابيع احلـاره .. وقد كـتـبت عنه مـقاال في الـزمان في حـينه
بـعـنوان  (غـرام جـورجـيا واحـمـد عـبد اجملـيـد) وتـمكـن عبـد اجملـيـد ببـراعـة قـلمه
ــعـروفــة  ودقـةعــدسـته  أن يــغـوص مع تــلك الــلـؤلــوة  وكـان صــائـغــا بـارعـا ا
و(جواهـرجيا)  حـاذقا جذبه بـريقهـا وسحرهـا األخاذ  وخرج من بـحرها بذلك
الـصـيد الـذي تـضمـنه كـتـابه  (جورجـيـا .. لؤلـؤة الـقـوقاز) وصـدر حـديثـاً كـتاب
ــتـاحف ـاثل يــوثق رحــلـتـه الى أرمـيــنــيـا بــعـنــوان يــومـيــات بـلــد الــكـنــائس وا

شاهير.                       وا
وكـان لـصــحـيـفـة الــزمـان  وال يـزال دورواضـح تـشـكـر عــلـيه في دعم وتــشـجـيع
الكـتابة في أدب الرحالت  سواء مع الكاتب حمدي العطار أو غيره  من الكتاب
والـصـحـفـيـ .. وسـبق  (لـلـزمـان) أن نـشـرت لـي سـلـسـلـة مـقـاالت كـتـبـتـهـا عن
زياراتي الى  تركـيا ولبنان وبـضمنها بـعبلك التي يوجـد فيها مقـام السيدة خولة
قـدسة في إيـران التي تـعد مديـنة كـاملة بنت احلـس (ع)  والعـتبـة الرضـوية ا
قائمـة بذاتها  بكل ما تـعنيه هذه الكلـمة من معنى وداللة  وليـس مكانا مقدسا
ا تـضمه من أبواب كثـيرة  من جهـات متعددة فقط  وذلك لـسعتهـا مكانـيا  و
ومـبـان واسـعـة متـكـامـلـة  ومن صـحون عـديـدة حتـيط بـضـريح االمـام علي إبن
راقد الدينية تشكل  اليوم ثروة روحية يتبارك زارات وا موسى الـرضا (ع).. فا
بهـا الزائرون  ويـنعم بهـا العامـلون  وثروة اقتـصادية كـبيرة لـلبالد  وجتد من
ـاذج فـريـدة  في فنـون االدارة واالقـتـصـاد والعـمـارة والـنـظام والـنـظـافة بـيـنهـا 

والتطور وهكذا هي مقامات أهل البيت واالولياء الصاحل  ..
رحلة طـويلة تنقلت فيها مع الكاتب حمدي العطار ب الدول التي زارها وبعدها
ي) تناول فيه سيرة احلزب الى عالم الـسياسة مع كتابه (إعترافـات سياسي أ
الشـيوعي وجتـربتـه معه  وتـاريخه ومـواقـفه برؤيـة حتلـيلـيـة  عرض من خاللـها
ـذكـرات والـلـقـاءات الي ـصـادر والـكـتـب وا وجــهـة نـظـره مـعــتـمـدا  فـيـهـا عــلى ا
أجــراهــا مع كــوادر احلــزب وقــيــادتـه  وخالصــة نــدوات وحــوارات  صــحــفــيـة

وشخصية عززت رؤيته  وأغنت بحثه في هذا اجملال  ...
جهد كبير ومكلف ماديا بالتأكيد للكاتب حمدي العطار .. أفادنا وأمتعنا برحلته

وكتاباته   التي كانت تستحق منا ومنه ذلك الوقت الذي كرسناه لها  ..
 وتـلك هي مـهـمـة الكـاتب أن يـحـقق هـدفه في أن يـسـعى لـيكـون لـكـتـابـاته صدى
تـلقي  بـغض الـنظـر عن مسـتـواه الثـقافي والـتـعلـيمي  خـاصة في مـؤثر عـنـد ا
أدب الـرحالت الـذي يهـم اجلمـيع .. فـالسـفـر للـجـميـع  والفـائـدة ينـبـغي أن تعم

اجلميع أيضا  ..
 } } } }         
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ـطـر االنــسـان يـعــشق من يـغـيـب .. في الـصـيف يــحب ا
أكثـر من الشمس .. وفي الشتـاء يحب الشمس أكثر من

طر .. ا
كالم جـــمـــيل  قـــرأته وأعـــجـــبــني ..                       
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كـرمت نقـابة االطـباء فـرع محـافظة
الكــات الـــنــجف مـــجــمــوعـــة من ا
ـنــاسـبـة يـوم الـطـبـيب ـتـمـيـزة  ا
الـــعــراقي وحتـت شــعـــار ( اطــبــاء

النجف تميز وعطاء دائم).  
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عن  مــــديــــر عــــام دائــــرة صــــحــــة
احملـافـظـة عـلي عـبـد الـزهـرة شـبـر
قـوله ان (جـمــيع اطـبــاء احملـافـظـة
مــتــمـيــزيـن بــعـطــائــهـم  وعـمــلــهم
ـرضـاهم والسيـما ان ومـتابـعـتهم 
هناك وجود احد عـشر مركزا طبيا
متخـصصا في احملـافظة يـشار لها
رضى من بـالـبـنـان ويوفـد الـيـهـا ا
الفــتـا الى ان جـمــيع احملــافـظــات)
ـشكـالت الصـحيـة حتدث (مـعظم ا
في الـطــوار لــهـذا نــحــرص عـلى
ـتــمـيـزين ـؤسـســات بـا رفـد تــلك ا
حيث قـدمنا مـشروعا لـلوزير خالل
زيـارته احملـافـظـة يــتـضـمن انـشـاء
مـركــز خــاص  ومـوحــد لـلــحـوادث
والـكسـور ويـضم االجهـزة الـطبـية
مشـيدا بـ (جـهود الـنقـابة الالزمـة)
ـنـاسـبة الـفـاعـلة عـلى اقـامـة هذه ا
والتي تسهم بتـحفيز قدرة االطباء
عــلى تــقـد االفــضل). مـن جـانــبه
قر الـعام للـنقابـة عبد ـثل ا قال 
الـعـال الـغـزالي ان (الـنـقـابـة عـانت
كثـيـرا من اجل رفع مسـتوى ورقي

الــطــبـيب  وواجــهــنــا الـكــثــيـر من
التـحديـات  كون الـطبيـب تقع على
عــاتـقـه مـســؤولــيـات جــمه وعــلـيه
مـؤكدا ان حتـمل تقـصيـر االخرين)
(مـشـروع الـضـمـان الـصـحي يـكـفل
ـــــريض ويـــــضــــمـن حــــيــــاة حق ا
اذ انه يحد من االعتدءات الطبيب 
 والــــتـــــجــــاوزات عــــلـى االطــــبــــاء
مــبــيــنـا ان الكــات الــصــحــيــة) وا
ـر (الـظـروف االقــتـصـاديــة الـتي 
بـهـا الـبـلـد وسوء الـتـخـطـيط يـؤثر

على العمل الصحي اليومي).
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مــشـيـرا الى ان (اجملــتـمع واالعالم
يـتــغـافل عن اجلــوانب االيـجــابـيـة
وهي كثيـرة ويبحث عن السـلبيات
داعيا الى (الـعمل التطوعي دائما)
ـؤســسـات اخلـاص لــلـنــهـوض بــا
الـصـحـيـة احلـكـومـيـة). بـدوره قال
نــقـيب االطـبـاء فـي احملـافـظـة عـلي
الــعــوادي ان (االحــتــفــالــيــة تــأتي
تـميزة واجلبارة لتثمـ اجلهود ا
ن الــتي جــعـلت احملــافــظـة قــبــلـة 
ا يحـمله اطباؤها يطلب الشـفاء و
مــن عــــــــــــلـم وفــــــــــــيــــــــــــر واخـالق
مشـددا على (ضـرورة حفظ نبـيلـة)
ــلـــقـــاة عــلـى عــاتـــقـــنــا االمـــانـــة ا
واســتــنــهـــاض الــهــمم لـــلــتــمــسك
ـهنـة االنـسانـية بـاخالقـيات هـذه ا
الـنــبـيــلـة وقــطع الـطــريق عـلى من

ــســاس بــهــذا تــســول لـه نــفــسه ا
ـبــجل). فـي غـضــون ذلك الــعـالـم ا
بحث وفد العتـبة العلوية مع وزير
الــصــحــة عالء الــعــلـوان عــدداً من
ـواضــيع الــتي تــتـعــلق بــاجملـال ا
ـــشـــاريع الـــطــــبي ودعم الــــوزارة 
تـنوعة والتي تقدمها إلى العتبة ا
الـــزائــرين. وقـــال عــضــو مـــجــلس
إدارة الـعــتـبــة فــائق الـشــمـري لت
(الــــــزمــــــان) امس ان (الــــــلــــــقــــــاء
ـشاريع اسـتـعرض مـجـموعـة من ا
والرؤى واألطروحـات التي حمـلها
الـوفــد الى الـعـلـوان والـذي بـدوره
ـــشـــاريع اكـــد دعم الـــوزارة لـــكل ا
الصـحيـة واَخلدمـية التي تـتبـناها
وثــمن الـعــلـوان (جــهـود الــعـتــبـة)
الـعتـبة في تـقـد أفضل اخلـدمات
ـؤمن عليه السالم لزائري أمير ا
ودعـم الـواقع الــصـحي في مــديـنـة

النجف). 
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من جـهته أكـد عـضو مـجلس إدارة
العتبة فاحت الكرماني إن (العلوان
أكـد تذليـل العـقبات وتـسهـيل عمل
ــراكــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة إلى ا
ـوافــقـات الــعــتـبــة ومـنــحــهـا كـل ا
ـزاولـة أعـمــــــالـهـا في األصــولـيـة 
تــــــقــــــد أفــــــضـل اخلـــــــــــدمـــــات
لـــلـــزائـــريـن).  واكـــد رئـــيس قـــسم
ـهنيـة والصحة والـبيئة السالمة ا

dÞ‚∫ حوادث اصطدام مؤسفة على الطرق اخلارجية

عــلي الـغــريـفي إنـه ( طـرح عـددا
ـهـمـة خالل الـلـقاء ـواضـيع ا من ا
ــا يــتــعـــلق بــتـــقــد اخلــدمــات
الصـحـيـة والـعالجـيـة لـلـمـواطـن
ـــــشــــاريـع الـــــتي من فــــضـال عن ا
شـأنهـا تطـوير اخلـدمات الـصحـية
قـدمة وتسهيل جميع والعالجية ا

تعلقة بذلك).  اإلجراءات ا

فـيـما أعـلـنت جلـنة تـنـفيـذ مـشروع
مدرسـة ومقـبرة الـعالمة الـطريحي
ــرحــلـة عن االنــتــهـاء مـن أعـمــال ا
ـشـروع لــلـمـشـروع. وقــال رئـيس ا
داود سلمـان ديوان في بيـان تلقته
(الزمـان) امس انه (بدعـم ومتـابعة
من األمـ الــعـام لـلــعـتــبـة يـوسف
الـــــشـــــيخ راضـي ورئـــــيس قـــــسم

الشؤون الهندسية والفنية باشرت
شاريع بصب مالكاتنا في شعبة ا
سـقف احلـجـرة اخلـارجـيـة لـسـطح

بناية مدرسة ومقبرة الطريحي).
ـــرحـــلـــة االولى من وأضــاف إن (ا
ــشـروع انــتـهت وحــالــيـا الــعـمل ا
ـرحـلة مسـتـمر لـلـشـروع بتـنـفـيذ ا

الثانية). 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6249 Thursday 17/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6249  اخلميس  10 من جمادى االولى  1440 هـ 17 من كانون الثاني (يناير) 2019م

“U¹—…∫ وزير الصحة خالل زيارته محافظة النجف

bŽU ¹ b¹b'« Êu½UI « —«d ≈ ∫©ÊU e «® ‡  —Ëd*«

  W ö « bŽ«uI  5H U<« Ÿœ— vKŽ

Àœ«u(« s  b×K  WOł—U)« ‚dD « bO³F²Ð WOMF*«  UN'« Êu³ UD¹ ÊuMÞ«u

عــلـى ضـــبط اخملـــالف لـــلـــســـرعــة
احملددة). 
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وشكا مـواطنون من تـكرار حوادث
الـطـرق اخلـارجيـة بـسـبب تـخسف
بــــعـــضــــهــــا وخـــروج قــــطــــيع من
ــنــفــلـــتــة بــصــورة احلــيــوانـــات ا
ركـبات . وقالوا في مفاجـئة امام ا
احاديث لـ (الزمان) امس ان (طرق
ـــرور اخلــــارجــــيـــة تــــعــــاني من ا
الـتـخـسـفـات ونتـيـجـة لـعـدم وجود
صــيـانــة مـسـتــمـرة لــهـا لــسـنـوات
طـوال ادى ذلـك وقـوع حـوادث بـ

فاجئ) ركبـات بسبب الـتوقف ا ا
واضافـوا ان (هنـاك ظاهـرة جديدة
تـالحظ عــــلـى تــــلك الــــطــــرق وهي
خـــروج قــــطــــيع من احلــــيــــونـــات
نفلتة بصورة مفاجئة ما يصعب ا
عــلى الــســائق ايــقــاف عــجـلــته او
يــــــــــضــــــــــطــــــــــر لـالصــــــــــطـــــــــدام
عنية مطالـب اجلهات ا بالقطيع)
بـ (تــعــبــيــد تــلك الــطــرق وتـســيج
جوانـبهـا للـحد من احلـوادث التي
واطن راح ضحيتها الكثير من ا
وت والتي تـسمى احـيانا بـطرق ا
فضال عن الزام سـائقي الـشاحنات
بحد مع من احلـمولة والتي كان
مــعــمــول بــهــا ســابــقـا قــبل 2003
للحفاظ على الطرق من التخسفات
الكبـيرة). واشرت مفـوضية حقوق
اإلنسـان ارتفـاعا مـلحـوظا في عدد
ـروريـة بـسـبب انـعـدام احلـوادث ا
مـتـطـلـبات الـسالمـة في الـسـيارات

الــرئـيــسـة تــســبب ايـضــا حـوادث
مـرورية  ولـكن اغلـبهـا يكـون جراء
الفـتا الى (وجود السـرعة الـزائدة)
مــشـروع قـانـون جـديـد في مـجـلس
النواب والذي سيكون اقراره رادع
خملـالـفي قـواعـد الـسرعـة من خالل
وتابع ولـيد فرض غـرامات كـبيـرة)
ان (الــقــانـــون يــتــضــمن اجــراءات
اخـرى ستـنفـذ حـال تشـريعه وبـعد
ـــديــــريـــة بـــكــــامـــيـــرات تــــزويـــد ا
ورادارات لـوضــعــهـا عــلى الــطـرق
اخلـارجيـة والـتي ستـسـاعد ايـضا
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ـعـنـية طـالب مـواطـنـون اجلـهـات ا
ــرور اخلـارجــيـة بــتـعــبـيــد طـرق ا
التي تعـاني من تخـسفات واضرار
كـبـيرة فـضال عن تـسـيج جوانـبـها
لــلـحـد من خـروج احلـيـونـات الـتي
فـيـما تـسـببت بـعـشـرات احلوادث 
اشــرت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان
ارتـفاعـا مـلحـوظا بـحـوادث السـير
فـي وقت ـــــاضي  خـالل الـــــعـــــام ا
ـرور الـعـامـة عن كـشـفت مـديـريـة ا
اجــراءات رادعـة وغـرامــات كـبـيـرة

بـحق اخملـالـفـ لــقـواعـد الـسـرعـة
بعد اقـرار القانـون اجلديد من قبل
مجلس النواب. وقـال العميد عمار
ديريـة لـ (الزمان) وليـد من اعالم ا
امس ان (اغــــلـب احلــــوادث الــــتي
حتــصل عــلى الــطــرق اخلــارجــيــة
تـكــون جـراء عــدم الـتـزام الــسـائق
بــقـواعـد الـسـرعـة احملـددة من قـبل
ـــرور وبــالـــتــالـي يــنـــتج عن ذلك ا
ـــــعـــــدالت عـــــالـــــيـــــة حـــــوادث و
واضـاف ان (هـنـاك بعض احـيـانا)
ــوجـودة بــالــطـرق الــتــخـســفــات ا

واطن وقدم ستخدمة من قبل ا ا
ــفـوضــيـة الــطـرق . وقــال عـضــو ا
فـاضل الـغـراوي ان (عـدد احلوادث
ـروريـة بـلـغت  خالل الـعـام الـعام ا
اضي  16 الف و 587 وبـلغ عـدد ا
وعـــدد الـــوفــــيـــات  5 االف و 152 
وأضاف اجلرحى  18 الف و 404)
إن (الــنــســبــة األكـبــر مـن إجـمــالي
احلـوادث كـان حلـوادث االصـطـدام
بـعــدد وصل نـحـو  12 الف و 421
حـادث اصــطــدام وتـلــيـهــا حـوادث
الــــــدهس بــــــعـــــدد  3 االف و 267
كـمـا أن إجـمـالي احلـوادث حـادثــا 
فـفـي الـطرق حـسب صـنف الـطـرق 
حادثا الرئـيسـة بلغ  4االف و 695 
تليـها الطــــــرق الفرعـية بعدد الف
ـديـرية الى داعـيـا ا و  779حـادثـا)

(تـطــبـيق مــتـطــلـبـات الــسالمـة في
الــســيـــارات ومــطــابــقـــة مــعــايــيــر
سـتوردة مـنها فـضال عن متـابعة ا
اعــمـار الـسـائــقـ ووضع غـرامـات
مالـية عالـية وعقـوبات رادعة لـلحد
وطالب الغراوي من سرعة الفائقة)
امــــانـــة بــــغــــداد ووزارة االعــــمـــار
واالســكـــان في احملــافـــظــات كــافــة
بـ(إعـادة تـأهـيل الـطـرق وتـأمــــــ
ـا مـتــطـلـبـات الــســــــالمـة فــيـهـا 
يــــــحــــــافــــــــظ عــــــلى حــــــيــــــــــــاة
رورية واطن ويقلل احلوادث ا ا

فيها). 
في غضون ذلك أعلنت دائرة صحة
ـــثــنى عـن مــصـــرع وإصــابــة 40 ا
شـــخــــصــــا في حــــوادث مــــروريـــة
سجلت في عـموم منـاطق احملافظة
خـالل الــشـــهــر االخـــيــر من الـــعــام

اضي. ا
…U Ë  ôUŠ

وذكــر  بــيــان عن الــدائــرة امس ان
ـؤسسـات الصـحـية الـتابـعة لـها (ا
اضي 25 استـقبـلت خالل الشـهر ا
حـالـة إصـابـة و15 حـالـة وفـاة اثـر
حـــوادث مـــرويـــة مـــنـــهـــا بـــســـبب

الدراجات النارية).
واضاف أن (تلك االحصائية تؤشر
ارتفـاعا ملـحوظا بـإعداد الضـحايا
داعيا ـاضيـة) مقـارنة مع األشـهر ا
عنية إلى (مـتابعة تنفيذ اجلهات ا
رور وتـعبيد الـطرق للحد قوان ا
من احلوادث واحلفـاظ على سالمة
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عمار وليد

واخملـتــبـريـة  59فـحــصـاً  فـضال عن
اصــــدار شـــهـــادة فـــحـص هـــنـــدسي
وتــدريب (23) طـــالــبـــاً من كــــــــلـــيــة
الــتــــــقـنــيـات الــصـحــيـة والــطـبــيـة .
ــــعــــهــــد الـــــطــــبي و109 طالب مـن ا
التـقني / الـدراسة الـصبـاحية و133
طــالــبـا مـن مـعــهــد الـطــبي الــتــقـني/
ـــســائــيــة  كــذلك تــدريب الــدراســة ا
اربــعــة مـن اطــبــاء الــبــورد الــعــراقي

واربعة من اطباء البورد العربي . 
ــركــز الــوطــنـي لــلــصــحـة يــذكــر ان ا
ـــهــنـــيـــة يــعـــد اجلـــهــة والـــسالمـــة ا
عنية الرسمية الوحـيدة في العراق ا
بــحـمــايــة وحتــسـ صــحــة وسالمـة
الـعـامـلـ في االنــشـطـة االقـتـصـاديـة
كـــافـــة من الـــنـــاحـــيـــتـــ الـــبـــدنـــيــة

والنفسية.  
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