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راجـعة وحسب ـشمـولة بـا ركـبات ا ا
تــاريخ صـــدور الـــســنـــويــة اخلـــاصــة
ـركـبـة وهي: مـحافـظـة بـغـداد موقع بـا

احلسينية 
ـشـمولـة لـلشـركـات االهلـية ـركـبات ا ا

ستوردة لغاية  5/25 ا
ـــــشــــروع 3 لــــغـــــايــــة 1/7 ومـــــوقع ا
شـمولة لغاية /6 ركبات ا التاجيـات ا

3 ومحافظة بابل
شمولة لغاية 2018/9/2 ركبات ا ا
ـشـمـولة ـركـبات ا ومـحـافـظة كـربالء ا

لغاية  2019/5/13
ـشمـولة ركـبات ا ومـحافـظة الـنـجف ا

لغاية  2019/2/27
ومحافظة واسط 

ــشــمــولــة لــغــايــة جـمــيع ــركــبـات ا ا
ثنى اللوحات ومحافظة ا

ــشــمــولــة لــغــايــة جـمــيع ــركــبـات ا ا
ـركبات اللـوحات ومـحافـظة البـصرة ا

شمولة لغاية  2019/4/29 ا
ـشمولة ـركبات ا محـافظة الديـوانية ا
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ـرور الـعـامـة جـدول أعـلـنت مـديـريــة ا
ـشمـولة بـتـثبـيت اللـوحات ـركبـات ا ا
في 13 محـافظة. وقـال مدير الـسيطرة
واخملـابـرة التـابعـة لـلمـديريـة الـعمـيد
حـيـدر رشيـد الـقصـاب في بـيان امس
إن (جـميع دوائـر التـسـجيل في بـغداد
واحملافـظـات بـاشـرت بـعمـلـيـة تـثـبيت
لــــوحـــــات الــــتــــســــجــــيل {االرقــــام}
ـسـجـلة ـركـبـات ا اخلـصـوصـي عـلى ا
حـديـثـاً بــعـد اتـمـام عـمـلـيـة طـبـاعـتـهـا
وجـاهزيتـها لـلتـثبيـت) مضيـفا (عـلماً
نــحن مــســتــمــرون بــالــدوام الــرســمي
ـشـروع ضــمن كل مـواقع الـتــسـجـيل ا
ـوازي واجـازات الـسـيـاقـة الـوطـني وا
ـراجــعـ من ـواطــنـ ا السـتــقـبــال ا
الـسـاعـة 7 صـبـاحـا ولـغــايـة الـسـاعـة
الـــســادســـة مـــســاء وبـــكل طـــاقــاتـــنــا
). وأضاف ـراجعـ المـتصـاص زخم ا
ـعـاون الـفني الـقـصـاب (وقد اعـلـمـنا ا
الــلــواء ضــيــاء حــســ عــبــد بــجـدول

إلى بـيان الـوزارة دائرة الـتخـطيط
وارد تقـرر زيادة الـسعة وتنـميـة ا
الــسـريــريـة لــلــجـنــاح اخلـاص في
مستشفى الـكفل العام ضمن دائرة
صـحـة بـابل وحـسـب مـا تـقـتـضـيه
وأوضح أن ـــصــلـــحـــة الــعـــامــة) ا
(ردهات األجـنحة اخلـاصة مـجهزة
ــسـتــلــزمـات بــأحـدث األجــهــزة وا
الطـبية والـتشخـيصيـة إضافة إلى
ـــمـــيــزة اخلـــدمـــات الــفـــنـــدقـــيــة ا
وبأسـعار مـناسـبة قـياسـا باألجور
ـراكز ـسـتشـفـيات األهـلـية وا في ا
مـبـيـنـا ان (هذه الـطـبـيـة اخلـاصة)

لغاية  2018/11/25
شـمولة ـركبـات ا ومحـافظـة ذي قار  ا

لغاية  2018/3/6
ـشمـولة ركـبات ا ومـحافـظة مـيسـان ا

لغاية  2019/7/1 ومحافظة ديالى 
شمولة لغاية  2018/8/20 ركبات ا ا
ــركــبــات ومــحــافـــظــة صالح الــدين  ا

شمولة لغاية  2019/5/5. ا
وبـ الـقــصـاب أنه (يـتم طــبع لـوحـة
الــتـــســجـــيل بــعـــد مــراجــعـــة اجملــمع
ـركــبـة امـا بــقـيـة وتـدقــيق اضـبــارة ا
ـركـبـات فـالـلـوحـات جـاهزة صـنـوف ا
لـــــلـــــتـــــثـــــبـــــيـت {احلـــــمل واالجـــــرة

واالنشائية). 
ركـبات وتـابع (اتمـنى من كل مـالـكي ا
فـي بــغــداد واحملــافــــــظــات مــراجــعــة
ـواقع لـغــرض تـثـبـيــــــــت لـوحـاتـهم ا
ــركــبــات الــتي وســوف يــتم تــدقــيق ا
تتـجول بدون لـوحات تسـجيل من قبل
ـــفـــارز فـي الـــداخل وعــــلى الـــطـــرق ا

اخلارجية).

ـمــكــنـة ووفـق أفـضل بــالـســرعــة ا
ـواصـفـات وحـسب مــا تـقـتـضـيه ا
وتـابع اجلمـيلي ـصلـحة العـامة) ا
ـشـروع يــنـفـذ بـالــشـراكـة مع ان (ا
اجلمعية الـطبية التـعاونية كطرف
والدائرة ومديـنة الطب طرف ثاني
وحــــسب قـــانـــون رقم 89 لـــســـنـــة

عدل).   1986ا
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وزادت الـدائـرة الـسـعـة الـسـريـريـة
لــلـجــنـاح اخلــاص في مــسـتــشـفى

الكفل العام في بابل. 
واشار اجلـميـلي الى انه (اسـتناداً

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

قــررت دائــرة الــعــيــادات الــطــبــيـة
الـشـعبـية الـتـابعـة لـوزارة الصـحة
تــــشـــغــــيل جـــهــــاز ألـــبـت ســـكـــان
لــتــشـخــيص اإلصــابــة بــاألمـراض

السرطانية . 
وقـال مديـر عام الـدائـرة حازم عـبد
الـرزاق اجلـمـيـلي فـي بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (الـدائــرة قـررت
أنــشـاء وجتــهـيــز وتـشــغـيل مــركـز
ـوذجي جلـهـاز بـتـي سـكان طـبي 
وسيـكلـوترون لتـشخـيص اإلصابة
باألمراض السرطانية التي يضطر

ـــواطن لــلــســـفــر خــارج الــعــراق ا
ـا لــلـحـصـول عـلى هـذه اخلـدمـة 
يــوفـر عــلـيه عــنـاء وكــلـفــة الـســفـر
وسـتـكون أجـور الـفـحص منـاسـبة
بالغ التي يصرفها خارج قياسا با

البالد).
مــؤكــدا ان (الــبــنــايــة اخملــصــصـة
للمـشروع ستكون فـي مدينة الطب
مـجـاور مسـتـشـفى األورام ومـقابل
اسـتشـاريـة مسـتـشفى بـغداد وهي
في طــور الـبــنـاء وتــقـوم الــشـعــبـة
الـهـنـدسـيـة في الـدائـرة بـاإلشـراف
ـشـروع لـيـتم اجنازه عـلى تـنـفـيذ ا

األجــنــحـة يــتم افـتــتـاحــهـا تــلـبــيـة
ــواطــنــ ورغــبـتــهم في حلــاجـة ا
ولفت الى معـاجلة مـرضاهم فـيهـا)

ان (ردهــات األجـنــحـة اخلــاصـة 
افـتتـاحـهـا في عام 2009 وبنـسـبة
ـسـتـشـفـيات ـئـة من أسـرة ا 25 بـا
وفقاً للـتعديل الثاني رقم 49 لسنة
2008 لـــقـــانـــون الـــدائـــرة رقم 89
ـــعــدل والــذي نص لـــســنــة 1986ا
على مـعاملـة األجنحـة اخلاصة في
ـسـتشـفـيـات احلـكـومـيـة مـعـامـلة ا
الــعـــيــادات الــطـــبــيــة الــشـــعــبــيــة
وشـمـولـهـا بـأحـكـام هـذا الـقـانون).
اطـلع سـفـير هـولـنـدا لدى الى ذلك 
بـــغــداد مـــاتـــيـــاس ولـــتــرس عـــلى
اخلدمات الـطبيـة والواقع الصحي
في مـســتــشـفى الــرشــاد لإلمـراض

العقلية والنفسية . 
وقــال بـيــان لـدائــرة صــحـة بــغـداد
الـرصـافـة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(مــديــر عــام الــدائــرة عــبــد الــغــني
سعدون الـساعدي اجـرى جولة في
ــســتــشــفى بــصــحــبــة الــســفــيــر ا
الــــهـــولــــنــــدي لالطالع عــــلى واقع
اخلـدمـات الـــــــــطـبـيـة والـصـحـيـة
ــــقـــدمـــة في والــــتـــأهـــيــــــــــلـــيـــة ا

ستشفى). ا
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واكــد الــسـاعــدي خالل اجلــولـة ان
ـزيـد في (الـدائـرة سـعت الى بـذل ا
سـبـيل تـوفـيـر اخلـدمـات الـفـنـدقـية
ـــــرضى مـن خالل حتـــــســــ الى ا
ـبـاشر نـوعـيـة الـغـذاء واالشـراف ا
مـن قــــبل االدارة عــــلى االطــــعــــمـــة
ـقدمـة فـضال عن تأهـيل اجملـاميع ا

ستشفى).  الصحية وتأهيل ا
ثــــمن ولــــتـــرس (دور مـن جـــانــــبه 
الدائرة في تقد اخلدمات اجليدة
ستوى الذي مشيدا بـ (ا للمرضى)
وصل إلـــيه الـــعالج الـــنـــفـــسي في
مــؤكــدا دعم (بـالده لــهـذا الــعـراق)
ـهمـة). وودع السـاعدي ؤسـسة ا ا
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توقع ان يـكون ( اخوك ) أكثـر الناس حـباً لك وعنـايةً بك ورعايةً اذا كـان ا
ـشاعـرك فـانّ هذا الـتـوقع قـد ال يكـون صـحيـحـاً بِحقّ بـعض االخـوة الذين

تطلبات األخوّة الصادقة . يتنكرون 
-2-

ـودة والـصـفاء وقـد تـرى في رجلٍ ال تـربـطك به رابـطـة الـنـسب أروعَ ألـوان ا
روءة والنبل يفوق بها أقرب األقرباء ..!! وا

-3-
تـدّبُ على سـطح األرض شـرائح كثـيـرة من النـاس ... تـتبـاين في أخالقـيتـها

ومواقفها حد التناقض ...
تلك هي طبيعة الناس :

فهناك األطياب 
وهناك اخلبثاء 

شي الى رذيلة  كما أنَّ هناك من اليتوق الى فضيلة   وهناك من ال 
فـالـناس لـيـسوا سـواءً ال في آدابـهم واخالقـهم وال في مـشاعـرهم ومـواقـفهم

ازاء اآلخرين .
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وقد يستغرب البعض من صدور أفعال مُشينة من بعض خصومه وأعدائه..
ن يـنـاوؤنَهُم – - مع أنّ شـأن االعـداء انهـم ال يكـفـون عن احلاق االضـرار 

بينما التجارب احلياتية تطلعنا على عجائب فرسانها أقرب األقرباء ..!!
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ـذكـرات التي يـكـتـبهـا رجـال خـاضوا كـاتب الـسطـور ال يـخـفي حُبَّـهُ لقـراءةِ ا
ـصـاعب احلـيــاتـيـة وشـهـدوا في حـيـاتــهم ألـوانـا من الـتـحـوالت في غـمـار ا
تتابعة أنْ األوضـاع السياسية واالجـتماعية ... ويحاول مـن خالل قراءاته ا

يقتنص ما يعينه على فهم أسرار احلياة .
نعم 

ن طـال فيـهـا عُمُـرُه أنْ يـفهم كـثـيراً من ان احلـياة مـلـيئـة بـاألسرار  ويُـقـدّر 
طـاف الى حـقائـقـهـا التي قـد تـكون أسـرارها وألـغـازهـا ويصل في نـهـايـة ا

غائبة عن األذهان .
-6-

وقـد قرأت في كتـاب الراحل (ناجي شوكت)  –سـيرة وذكريـات ثمانـ عاماً
 –قصةٍ أحببنا ان أنقلها لكم بتمامها  الن فيها أبعاداً مهمة قد ال تكون

مطروحة في مكان آخر ..!!
قال ناجي شكوت في كتابه اآلنِفِ الذكر ص  567 – 566

 "بينما كنت في سجن أبو غريب أعاني آالم السجون وال أعلم ماذا سيكون
مستقبلي 

واذا بـأخي وشقيـقي الدكتور سـامي شوكت ينـشر مقـاالً في احدى اجلرائد
الـيوميـة أراد بهـا أنْ يتزلف الى عـبد االله  اجلـالس على كرسي الـوصاية 

هيمن على الصغيرة من أمور البالد . ويتملق االنكليز احملتل ا
ـلـكي تــعـتـريه رجـفـة من ـقــال انه كـلـمـا مـرّ مـن أمـام الـبالط ا ح في ا لـقـد أ

اخلجل  ويأسف الن في دمه الدم يجري في عروق أحد أقاربه 
 –وهو يقصدني بالذات  –

فـيالها من مصـيبة ما فـوقها مصيـبة أخ يبرأ من أخـيه الذي أفنى حياته في
خــدمــةِ بالده بــكلّ جــد وأمــانه واخالص  جملــرد انّ اجلــالس عــلى كــرسيّ
الـوصاية غاضب على أخيه لعـدم اقراره سياسة الغدر الـتي سار عليها هذا

تعجرف . الوصي ا
ـناسـبات بـعد وكـان أخي سامي هـذا قد حـضر حـفلـة استـقبـال في احدى ا
صادرة في حوادث عام 1941 صـدور حكم االعدام والسـجن والتشريـد وا
وكـان احلـديث الـعــام في هـذه احلـفـلــة يـدور حـول هـذه األحـكــام وأسـبـابـهـا
ـستـقبل فـاذا به يلـتفت نـحو أحد وعـواملـها  وما سـيكـون لهـا من آثار في ا

األصدقاء الذين حضروا احلفلة ويقول له :
أرأيتَ عــاقـبــة صــديـقـك ? - وهـو يــقــصـدني  –ثم تــفــوّه بـكــلــمــات ال يـصح
صـدورها من عـدوّ ضـد عدوه في تـلك الـظروف  فـكـيف بهـا اذا صدرت من

أخ ضد أخيه ?
ـدعوين الـى هذه احلفـلة يـستـمع الى هذا ـوظفـ البـريطانـي ا وكـان احد ا

احلديث فلم يتمالك نفسه  ودنا من االخ سامي وقال له :
ان اخـاك ناجي شـوكت  وإنْ كان أصبح عـدواً لنـا  وقد حاربـنا في أضيقِ
ايامنا  فانه كان رجال شريفا ونزيها وقد خبرنا فيه هذه السجايا من قبل 

يقول ناجي :
(كـان هـذا البـريـطـاني قد شـغل بـعض مـناصـب التـفـتـيش االداري في بعض
األلـوية  كما أشغل مـنصب معاون مـستشار وزارة الداخـلية  الوزارة التي

أشغلتُها مرارا  
ـومى اليه عـلى أهـدافي ومـيـولي فكـان تـقـريع هذا الـبـريـطاني ألخي وأطّـلع ا

سامي أعظم لطمة لقيها انسان في حياته على ما أعتقد) 
والسؤال اآلن :

ألـيس مـن الـعـجـيـب ان يـكـون (الـعــدو) أرفق (بـنـاجي
شوكت) من أخيه  الشقيق ?

ان االنـحدار االخالقي الى السفح يعني التخلي من
الـقدرة عـلى اطالق األوصاف الـسلـيمـة والتـقديرات

ستقيمة مع القريب والغريب . ا
وهنا تكمن العظة .

بعـد التـحوالت الـكبـيرة في الـوعي اجملتـمعي الـذي حصل مـؤخرا نـتيـجة الـثورة
ـعلـوماتـية الـهائـلـة وانفـتاح شـعوب الـعالم عـلى بعـضهـا عبـر وسائل الـتواصل ا
قارنة ب ظلومة با االجتـماعي وبقية خدمات اإلنترنت األخرى بدأت الـشعوب ا
مستوى وشكل معيشتها وب مستوى معيشة بقية شعوب الدول األخرى سيما
ـتـأسلـمـ بالـدول الكـافـرة مادفع ذلك الـغربـيـة منـهـا التي يـصفـهـا الكـثـير من ا
اآلالف من أبنـاء الشعـوب اإلسالمية لـلتـفكيـر بالـهجرة وبـشتى الـسبل الشـرعية
ة لإلنسان دون وغيـر الشرعية الـى تلك الدول التي تضـمن احلياة احلرة الـكر
تميـيز وفقا لقوان تـسري على اجلميع ابتداءا من رئـيس الدولة وانتهاءا بعامل
النـظافة كما أصبـحت الشعوب احليـة ترفض التمحور حـول القائد الضرورة أو
الـقـائد األوحـد أو األبـدي وأخـذت تتـطـلع  الى االحتـكـام لـشريـعـة القـانـون الذي
تطلعة للتغيير ان يكفل لـلجميع حقوقهم وكرامتهم وأمنهم كما تتمنى الشعوب ا
ؤسـسـات وليس األنـظمـة الشـخـصيـة التي تـدار من قبل تكـون حتت ظل نظـام ا
سمـيات ترهـيب وترغيب  تسـاعد الرؤوس الـكبيـرة الفاسدة تنفـذة و العوائـل ا
ـسـتـحصـل من ثروات ـال الـسـيـاسي ا الى تـثـبـيت أركـان سـلـطتـهـا من خالل ا
الشـعب العـامة الـتي  االسـتيالء عـليـهـا بغـفلـة من الـزمن وسط الفـوضى التي
ــاضـيــة وتـســعى بــعض األطـراف جــاهـدة في جـرت خالل ســنــوات االحـتالل ا
لـتـويـة طمـعـا في البـقـاء بـالسـلـطة دون اسـتقـطـاب اجلمـاهـيـر بشـتى الـوسـائل ا
اإليفـاء بالوعـود التي تـطرح من قـبل تلك األطـراف لذلك أصبـحت الفـجوة كـبيرة
واطن الـذي أصبح يتندر عـلى التصريحـات التي تصدر من هذا ب الـسلطة وا
السـياسي أو ذاك بـالنـكـتة واالسـتهـزاء واالزدراء  لعـلـمه بأن كالم وتـصريـحات
ـسئـولية هـو مجرد ضـجيج فارغ اليـتعدى الـتسويف والـكذب والتـظليل أدعياء ا
كن ردم تلك صالـح الوطنيـة العامة وبـهذا ال ال على حـساب ا وهدر لـلوقت وا
ـعــاجلـة أسـبـاب الـتـخـبط والـفــشل احلـكـومي في إدارة الـبالد من الـفـجـوة اال 
دروس خالل وضع برامج فـاعلـة وبتـوقيتـات محـددة تعـتمـد التـخطـيط العـلمي ا
ـيادين ـلحـة الـتي تـسـتـوجب الـتـطـبـيق عـلى األرض وبـكـافـة ا وفـقـا لألولـويـات ا
ـية الـعـراقـيـة مع الـتـعـجـيل بـاخلـطـوات الـعـمـليـة وبـكـوادر وطـنـيـة عـلـمـيـة وأكـاد
متـخصـصة اعـتمـادا على مـبدأ الـوطن اليبـنى إال بسـواعد رجـاله اخمللـص مع
عدم الـوجل في االستـعـانة بـاخلبـرات األجنـبيـة ان تـطلب األمـر لذلك وان الـدولة
هـا مالم يلمس كن أن تتضـح معا احلقيـقية الـتي ننتظـرها ونتطــــــــلع اليهـا ال
ـواطن تـغـييـرا ايـجـابيـا في تـفـاصيل حـيـاته الـــــــــيـوميـة سـواء كـان ذلك على ا
مـسـتـوى األمـن والـتـعــلـيم وسـيــادة الـقـــــــــانــون واالقـتـصـاد واالعــمـار وكـذلك

اخلدمـات اإلنسانية واالجتـماعية اخملتلـفة األخرى والقضاء
ـفـسـدين عـلـى مـفـاصل الـفــسـاد وأدواته ومـحــــــاســبـة ا
ـناسب ـنـــــــــاخ ا مهـمـا كـانت عـناويـنــــــــهم وتـوفـير ا
للـتنـميـة البـشـرية وعـدم االستـخفـاف بعــــــــامل الزمن
الـذي يــجـــــــب اسـتـثـمـاره بـجــديـة إلنـقـاذ الـعـراق من
اخلــراب والـتــردي الـذي حلق به عــلى مـدى الــسـنـوات

اضية .      ا

رسل الـفـريق الطـبي والـهـنـدسي ا
ديرية طبابة احلشد الشعبي . 

واثـــنى الـــســـاعــدي عـــلى (جـــهــود
الـــفـــريق في الـــتـــلـــبـــيـــة وســـرعــة
االســـتـــجـــابــة لـــغـــرض مـــشـــاركــة
اخـــوانـــهم من احلـــشـــد والـــقــوات
االمـنيـة).مـبيـنا ان (الـفـريق يتـكون
من مخـتلف االختـصاصات الـطبية
الكــــات الــــصـــحــــيـــة فـــضـال عن ا
والـتـمـريـضـيـة وفريـق هنـدسي من
تـقـنـي االجـهـزة الطـبـيـة وفـنـ من
اجل تــقـــد اخلـــدمــات الـــطــبـــيــة
والـصــحـيــة إلى احلـشــد والـقـوات

االمنية).
الفــــتــــا الـى ان ( الــــدائـــــرة قــــامت
ـفارز والـفرق بـإرسال الـعديـد من ا
الـطبـية إلى جـبـهات الـقتـال وكذلك

ســـــيـــــارات اإلســــــعـــــاف الـــــتي 
جتهيزها بكافة التجهيزات الطبية
والــــصـــحــــيــــة من اجـل مـــشــــاركه
ــرابـــطــ فـي قــواطع إخـــوانــهـم ا
الــعــمـــلــيـــات وكــجــزء مـن اجلــهــد
ــسـتـمـر لـلـدائـرة في دعم الـقـوات ا

األمنية). 
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اعــلـــنت وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
وابــحث الـعــلـمي عـن الـتــعـلــيـمـات
والــــضــــوابـط اخلــــاصــــة بــــاعــــادة
الـتـرشـيح لـلـطـلـبـة وقـبـول خريـجي
الدراسة االعـدادية للـسنة الـدراسية
الـسـابـقــة وضـمن الـقـنـوات الـعـامـة

وذوي الشهداء وقناة النخبة.
واكد وزير الـتعـليم العـالي والبحث
العلـمي ووزير التـربية وكـالة قصي
الــســهـــيل أهــمـــيــة ســد الـــشــواغــر
الكـات الــتـربـويـة  احلـاصــلـة في ا
وذلك باالسراع بـتثبـيت احملاضرين
كـأحـد احللـول الـنـاجـعـة لالرتـــــقاء
لف الـتـربوي .وقـال الـسـهيل في بـا
بيان  ان (اجلهود التي بذلت خالل
السـنوات الـسابـقة واخلـدمات التي
قـــــــدمـت من قـــــــبـل احملـــــــاضـــــــرين
الــتــربــويــ تــســتــدعي من قــبــلــنـا
انصـافهم عـلى خدمـاتهم  وذلك من
خالل توفير فرص حقيـقة لتعيينهم
ومـكافـاتـهم عـلى جـهـودهم) .وأشار
السهـيل إلى أن (السـنوات السـابقة
شـهـدت وضع ضـوابط الـتـعيـ في
وزارة الــتــربــيـة بــإعــطــاء األولــويـة
ــســتــمـر لــلــمــحــاضــرين وســعــيه ا
لــشــمــول اجلــمــيع بــكــافــة الــفـرص
ــتــاحــة) .وثــمن الــســهــيـل (الـدور ا
الـكــبـيـر لـلــمـحـاضـريـن واسـهـامـهم
بـدعم العـمـليـة الـتـربويـة في جـميع
احملافـظات  واعـداً إياهم بـالوقوف
إلى جـــنــبــهم ومــســانــدتــهم وبــذل
أقصى اجلهـود للـمطالـبة بحـقوقهم
ــــشـــــروعـــــة .)ووجه الـــــســــهـــــيل ا
ديريـات العامة لـلتربـية في بغداد ا
واحملـافظـات كـافـة  بـتشـكـيل جلـنة
ـتــابـعــة في كل مـدرسـة الـوقــايـة وا

ضد ظاهرة تعاطي اخملدرات  بغية
احلفاظ على سالمة أبنائنا من هذه
اآلفة اخلطـيرة الـتي تفتك بـاجملتمع
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وقـال بــيـان ثـان إن (الـلــجـنـة تـكـون
ـدرسـة وعــضـويـة بـرئــاسـة مـديــر ا
ــعـــاونــ فــضالً عن مــرشــد أحــد ا
تربوي بـالنسـبة للـمدارس الثـانوية
ــــعـــلــــمــــ لــــلــــمـــدارس أو أحــــد ا
االبــــتــــدائية مع ثالثــــة أعــــــــضـــاء
فاعـل فـي مجـلس اآلباء) . وأوضح
أن (مـهـمـة الـلـجـنـة احلـد من ظـاهـرة
ـــــدارس تـــــعــــــاطي اخملــــــدرات في ا
والـــوقـــايـــة مـــنـــهـــا  مـــنـــوهـــاً بــان
الـتــوجـيــهـات نــصت عـلـى أن يـكـون
ــشــخــصــة الــتــعــامـل مع احلــاالت ا
ـدرسة بشكل الفردية أو غـيرها في ا
تـربــوي واجــتــمـاعـي وصـحي  وان
تُبـذل كل اجلـهـود حملاربـة هـذه اآلفة
الـتي تـفـتك بـاجملـتـمع بـالـتعـاون مع

كـافـة اجلـهـات احلـكـومـيـة اخملـتـصة
بـــهـــذا الــــشـــأن) . وأشـــار (ضـــرورة
درسة بتقرير شهري مفصل تزويد ا
لـدعم نــشـاط الـلــجـنـة يــتم رفـعهُ الى
ديريـة العـامة الـتابعـة لهـا  وقيام ا
ديريات بإرسال تقارير فصلية تلك ا
مــوحــدة لــلــمــديــريــة الــتي أصــدرت
الـتــعــمـيم  مــشـدداً عــلى إن مــعـالي
الـوزيـر يـولي اهـتـمـامـا كـبـيـراً بـهـذا
ــوضــوع من اجـل حتــقــيق سالمــة ا

لتالميذنا وطالبنا األعزاء) .
فـيـمـا  دعـا الـسـهــيل جلـنـة الـتـعـلـيم
العالي النيابية الى تكثيف جهودها
لــتـشــريع قــانـون حــمــايـة األســاتـذة

. حـــيث ســـبق وان  اجلـــامـــعــيـــ
اعــــداد مـــســـودة قــــانـــون حــــمـــايـــة
األساتذة اجلامـعي وبالـتنسيق مع
ــيـ الــعــراقــيـة و نــقـابــة األكــاد
ارسـاله الى جلــنـة الـتــعـلــيم الـعـالي
النـيـابيـة لـغـرض دراسته والـتـعاون
في اسـتكـمـال مـراحل تشـريـعه وفـقا
آللـيـات مــجـلس الـنــواب .كـمـا اعـرب
ـا اصـاب الـسـهـيل عن بــالغ اسـفـنـا 
ـــعـــتـــصـــمـــ من حـــمـــلـــة بـــعـض ا
طـالبـ بإيـجاد الشـهادات الـعلـيـا ا
تعييـنات لهم حيث تـعرض بعضهم
حلادث دهس عـرضي بـدراجـة نـارية
نوع سـتوتـة يـقودهـا مخـمـور برفـقة
آخــر مــخـــمــور مــعـه.وقــال (انــنــا اذ
ا ألّم نعرب عن بالغ الـتأثر واالسف 
عتصم جراء احلادث نؤكد عدم با
وجود قـصديـة جراء احلـادث  حيث
أكدت نـتـائج التـحـقيق بـان الـقضـية
هي قضية حادث دهس عرضي نفذه

سائق دراجة ستوتـة مخمور وقد 
توقـيـفه هـو والراكب االخـر اخملـمور
معه بـتـهـمـة الدهس والـقيـادة حتت

تأثير الكحول).
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ـــأمــون لــلـــتــرجــمــة اطــلــقت دار ا
والــــنــــشـــر  فـي وزارة الـــثــــقــــافـــة
والـسيـاحة واآلثـار حمـلة تـعريـفية
بأطالل مـدينة بـابل الــــــــتاريـخية
بجميع اللغات احلية في العالم.  
وقال مـديـر عام الـدار ساطع راجي
في مداخـلة له خالل نـدوة إقامـتها
ــنــاســبــة إدراج مــنــظــمــة الـــدار 
الـــيــونــســكــو بـــابل ضــمن الئــحــة
ي أن (الـدار تـسـتـعـد الـتـراث الـعـا
إلطالق حــمــلـة تــعــريـفــيــة بـإطالل
مـديــنـة بـابل الـتــاريـخـيــة بـجـمـيع
الــلــغــات احلــيــة في الــعــالم خالل
أســابــيع) مــوضـحــا ان (احلــمــلـة
تــتـضــمن تــرجــمـة تــقــاريـر وأفالم
قـــصـــيـــرة وصــــور حـــصـــريـــة عن
اجلـــهــود الــتـي بــذلــتـــهــا الــوزارة
ــــفـــاوض والــــفــــريق الــــعــــراقـي ا
ـشـارك في مـؤتـمــر بـاكـو األخـيـر ا
ــنـظـمــة الـدولـيـة إلقـنــاع أعـضـاء ا

ـديــنـة بـابل بـاألهــمـيـة الـقــصـوى 
األثريـة في مسار الـتاريخ الـبشري
وخصوصـا ارتـــــــــباطـها بواحدة
ـا من عـجـائب الـدنــيـا الـسـبع قـد

علقة) . وهي حدائق بابل ا
من جــهــتـهــا اكــدت مـديــر مــكـتــبـة
ــتـحف الــوطـني آمــنـة فـاضل في ا
مــحـاضــرتـهــا الـتي ألــقـتــهـا خالل
الـندوة ان(بـابل تـستـحق مـثل هذا
القـرار وهو تـأخر كـثيـرا) مضـيفة
ان ( يونسكـو ليست متـفضلة على
بـابل او الـعـراق بـإدراجـهـا مـديـنـة
ي) بابـل ضمن الئـحة الـتراث الـعا
وحتدثت فـاضل خالل مـحاضـرتها
بـــاســهــاب عن اخــتـــراع الــكــتــابــة
سـمارية وانـتشارهـا مستـعرضة ا
ـراحل التـاريخـية الـتي مرت بـها ا
ـسمـارية مـنذ اخـتراعـها الـكتـابة ا
ــــواد واألدوات الـــتي فـــضـال عن ا
استـعمـلت فيهـا ومن ثم انتـشارها
.واوضــــحت في الــــعــــالم الــــقــــد
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إن(األبـحـاث والـدراسـات الـتي قـام
ـستـشـرقون والـبـاحـثون من بـهـا ا
بــريــطـانــيــا وايــطــالــيــا وفــرنــسـا
أســهـــمت في حل رمـــوز الــكــتــابــة
ـسـمـاريـة مـا أدى إلى حـضـورهـا ا
في مـــنــاطـق عــديـــدة من الـــعــالم)
ــــــلـــــوك في مــــــشـــــيــــــرة الى إن (ا
احلـــــضــــارات الـــــســـــــــــومـــــريــــة
والـــبـــابــــلـــيــــة واالكـــديــــة كـــانـــوا
يــســتــصــحــبـــون مــعــهم الــكــتّــاب
ـــــــــدونـــــــــ واألقـالم والـــــــــرقم وا
ـــصــنـــوعـــة مـن الـــطـــ واآلجــر ا

ليوثقوا انتصاراتهم لألجيال). 
مـن جـــهـــة اخـــرى اعــــربت فـــاضل
لـ(الـزمان) عن اسـفهـا للـتبـاعد ب
ـــــتـــــحف والـــــنـــــاس وقـــــالت ان ا
(الــعـــراقي لم يـــعـــد يــتـــجه نـــحــو
تحف ليمضي وقتا طيبا بعد ان ا
شـغــلــته مـتع احلــيــاة االخـرى عن
االمــاكن الـتــراثــيـة) مــوضــحـة ان
(بــامـكــان  اآلبـاء ان يــغـرسـوا حب
الــتـراث واحلـفـاظ عــلـيه في قـلـوب
ابــنــائــهـم كــمــا ان وســائل االعالم

اثالً). كن ان تؤدي دورا 
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