
اتلف��ت دائ��رة �صحة بغ��داد/ يف منطقة اب��ي غريب 14 
طن��ا  و 600، ف�ص��ا عن 259 كغم م��ن املواد الغذائية 
غ��ر �صاحلة لا�صته��اك الب�رشي يف منطق��ة اليو�صفية 
م��ن مدينة بغداد. وافاد مدير عام الدائرة جا�صب لطيف 
احلجامي يف بيان، ان "ماكات �صعبة الرقابة ال�صحية 
يف ق�ص��م ال�صح��ة العامة قام��ت بحمل��ة رقابية �صحية 
وبالتع��اون مع جه��از االم��ن الوطني والق��وة املا�صكة 
لار�ض يف مدينة ابي غريب على معامل املواد الغذائية 
املنت���رشة يف املنطق��ة ومت خاله��ا ات��اف 14 ط��ن و 
600 كغ��م، من املواد الغذائية امل�صتوردة غر �صاحلة 
لا�صتهاك الب���رشي. وا�صاف ، كما انه مت اتاف 417 
ل��ر من الع�صائر املنتهي��ة ال�صاحية حيث مت االتاف 
يف منطقة الطمر ال�صحي يف منطقة ابي غريب بح�صور 
�صاح��ب العاق��ة وبوا�صط��ة طمرها وحرقه��ا. واو�صح 
احلجام��ي ان االت��اف ا�صتم��ر مل��دة يوم��ن متتال��ن 
ومت اغ��اق املعم��ل وغرام��ة املخ��زن كون��ه غر جماز 
وح�ص��ب قان��ون ال�صحة العامة 89 ل�صن��ة1981. وبن 
ان م��اكات �صعبة الرقابة وبالتع��اون مع جهاز االمن 
الوطني والق��وة املا�صكة لار�ض قام��ت بحملة رقابية 
يف منطق��ة اليو�صفية يف بغداد ومت خالها اغاق معمل 
للتجهي��زات الغذائية غر جماز �صحي��ا ويعمل بظروف 

�صحية رديئة.

اأك��دت جلنة العم��ل وال�ص��وؤون االجتماعي��ة النيابية، 
عزمها عل��ى اإقرار م�رشوعي قان��وين اإ�صاح النزالء، 
وتقاع��د و�صم��ان العمال، خ��ال الف�ص��ل الت�رشيعي 
املقب��ل ملجل�ض الن��واب. وقال رئي���ض اللجنة �صادق 
املحن��ا يف حديث  له، "لدين��ا داخل اللجنة، قانونن 
اثن��ن، وهما قان��ون اإ�صاح النزالء ال��ذي مت اإكماله 
و�صيتم عر�صه للت�صوي��ت يف ال�صهر االأول من الف�صل 
الت�رشيع��ي املقب��ل". واأو�صح، ان ه��ذا القانون ينظم 
مو�ص��وع الن��زالء يف ال�صجون، اذ لدين��ا اأحداث وهذا 

القانون ينظم و�صعهم والتعامل معهم يف ال�صجن.
واأ�ص��ار رئي���ض اللجن��ة ان القانون الثاين ه��و قانون 
تقاع��د و�صم��ان العم��ال ال��ذي اأطل��ق علي��ه جمل���ض 
ال��وزراء قان��ون التاأمين��ات االجتماعي��ة، مبين��ا ان 
ه��ذا القانون يعطي احل��ق لكل �رشائ��ح املجتمع باأن 
يك��ون كاملوظف وتنطبق عليه جمي��ع الظروف التي 
تنطب��ق على املوظف، باأن يذه��ب اإىل �صندوق تقاعد 

املوظفن ويت�صلم حقوقه من التقاعد العامة. 
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 وا�صاف ال�صيخ الغريباوي ان العراق يواجه ازمة 
وموؤام��رة تقوده��ا اجن��دة خارجي��ة ووظ��ف لها 
بع���ض ال�صيا�صي��ن داعيا ابناء الع��راق اىل احلذر 
منه��ا وقال يف ظ��ل هذه املوؤامرة م��ا عينا اال ان 
نتكات��ف اجتماعي��ا م��ن منطل��ق قول��ه تعاىل {
ْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى ااْلإِْثِم  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِّ َوالَتّ
َواْلُع��ْدَواِن} وخ�صو�ص��ا ان داع�ض فق��د ال�صيطرة 
م�ص��ادر  وجف��ت  متام��ًا  معنويات��ه  واخف�ص��ت 
التجنيد لديه من جهة اخرى نا�صد �صيوخ الع�صائر 
يف عموم الع��راق ال�صر وفق ال�رشع اال�صامي يف 
م��ا يخ���ض ق�صايا الدّي��ة( التي ا�صبح��ت ظاهرة 
غ��ر مقبولة وخرجت عن حدودها االعتيادية يف 
بع���ض املحافظ��ات، م�صيدا ب�صي��وخ ع�صائر وا�صط 

الذين يتبعون احللول الو�صطية يف كذا امور.
و اأك��د عل��ى ���رشورة حف��ظ دور القان��ون وع��دم 
التمج��د باأ�ص��م الع�صرة على ح�ص��اب هيبة الدولة 
مو�صح��ًا ب��اأن الع��رف والفق��ه والقان��ون قوا�صم 

م�صركة الميكن عزل واحدة عن االخرى.
وعن تاريخ ع�ص��رة اآل غريب اعطانا ال�صيخ خالد 
نب��ذة عنه��ا قائ��ا اح��دى اه��م الع�صائ��ر العربية 
والتي امت��دت من �صبه اجلزي��رة العربية واتخذت 
م��ن حمافظة وا�ص��ط وحتديداً ق�ص��اء احلي معقًا 
له��ا ا�صاف��ة اىل تواجده��ا يف بع���ض حمافظات 
الع��راق االخ��رى مث��ل الف��رات االو�ص��ط اجلن��وب 
وبغ��داد �صيخها العام هو )حمم��د عزيز الزريجي( 
الذي يعتب من رم��وز وا�صط املهمن وتتكون من 

ث��اث ع�صائر رئي�ص��ة هي البو خل��ف والبو تريف 
واحلواف��ظ وتتفرع من هذه الع�صائ��ر )36( فخذ ، 
واي�ص��ًا تعتب اآل غريب اح��دى ع�صائر الغزي لكن 
حلفه��ا التاريخ��ي م��ع ع�صائ��ر مي��اح وتواجدها 
ال�صكن��ي يف حمافظ��ة وا�صط جعله��ا تعقد حتالف 

مع مياح وبالتايل تنتمي اليها.
اجلدير بالذك��ر ان ال�صيخ خالد ر�صن من �صيوخ اآل 

غري��ب املعروف��ن ويتمت��ع بكاريزم��ا اجتماعية 
مقبول��ة م��ن جمي��ع ابن��اء الع�صائر االخ��رى وله 
م�صيف كبر يف حمافظ��ة وا�صط وحتديداً ما بن 
ق�صاء احل��ي وناحية املوفقية ول��ه دور كبر يف 
م�صان��دة ق��وات احل�ص��د ال�صعب��ي من خ��ال دعوة 
ابن��اء ع�صرت��ه والع�صائ��ر االخ��رى لتلبي��ة فتوى 

املرجعية.

في العراق... الطبيب النفسي عقدة المجتمع ووصمة عار للمرضى
 لنحت��اج اإىل م��ن يف��كك تلك العقد، وم��ن يحل رم��وز اأزماتنا، 
لكنن��ا نخ�صى العيادة النف�صية، بل ومازلنا نردد اأن نكون اأحد 
�صيوف الطبيب النف�صي، فاإذا اأحداً يومًا قال: "يبدو باأنك جمهد 
نف�صي��ًا ب�صكل كبر ملاذا ال تذهب اإىل طبي��ب نف�صي؟"، اعتبنا 

ذلك و�صف باجلنون...! 
ن���رشت وا�صنط��ن بو�ص��ت االمركي��ة تقري��را مف��اده ان ال�صعب 
العراق��ي ه��و اقل �صع��وب املنطقة كاأب��ة وهذا التقري��ر مل يكن 
مف��بكا او كاذبا بل هو احلقيقة بعينه��ا الن ال�صبب يرجع يف 
اال�صا�ض اىل عزوف املواطن وعدم ذهابه اىل الطبيب املخت�ض 

يف االمرا�ض النف�صية.
)اجلورن��ال( اطلع��ت على ه��ذا املو�صوع باأخ��ذ اآراء املواطنن 

،الباحث االجتماعي والطبيب النف�صي.
تقول �صجى ه�صام ، ان اهمية الطبيب النف�صي التقل عن االطباء 
االخرين اذا مل نقل هو االكرث اهمية، وذلك الن كل اع�صاء ج�صم 

االن�صان يف �صامتها او مر�صها متعلقة باحلالة النف�صية.
ف��اأن املجتمع العرب��ي والعراقي خ�صو�صًا ي��رى من يلجئ اىل 
الطبي��ب النف�ص��ي فهو ) خمب��ل( واذا اردن��ا ان ن�ص��ف �صخ�صًا 
ب�صف��ة �صيئة نقول ) ه��ذا مري�ض نف�صي( . ا�صافًة ان فكرة بوح 
ال�صخ�ض باأ���رشارة ال�صخ�صية اىل �صخ�ٍض غريب قد ي�صت�صعبها 

كث��راً م��ن اال�صخا���ض وب�صبب هذه االف��كار ال�صائع��ة فاأن اي 
�صخ���ض يع��اين م��ن م�صكل��ٍة م��ا و�صغ��ط نف�ص��ي فاأنه اب��داً لن 
يفك��ر بالذه��اب اىل الطبي��ب النف�صي . ناهيك ع��ن قلة التوعية 
واالر�ص��ارد ح��ول ه��ذا املو�ص��وع واهمال��ه م��ن قب��ل وزارة 
ال�صح��ة، فرنى كثراً م��ا يقومون بتوجيهات ح��ول اللقاحات 
او الفحو�ص��ات الدورية لامرا���ض ومل ارى توجيهًا واحداً عن 

اهمية زيارة الطبيب النف�صي.
ام��ا الدكت��ورة والباحث��ة االجتماعي��ة ن��دى العاب��دي ، ت�ص��ر 
ان ق�صي��ة الكب��ت النف�صي حال��ة ال ميكن تعميمه��ا على جميع 
واال�صطرب��ات  النف�ص��ي  الع��اج  مو�ص��وع  الن  املواطن��ن 
النف�صي��ة متع��ددة وخمتلفة وهناك فرق ب��ن العار�ض النف�صي 

واال�صطراب النف�صي. 
باالإ�صاف��ة اىل وج��ود ق�صي��ة االخ��رى وه��ي غي��اب ثقاف��ة 
املجتم��ع وه��ذه الثقاف��ة تعر�ص��ت للكث��ر م��ن االنته��اكات 
ب�صب��ب الظ��روف التي مرت على العراق �ص��واء كانت اقت�صادية 
�صيا�صي��ة اجتماعي��ة تهج��ر نزوح جه��ل تخلف زي��ادة االمية 
انخفا���ض امل�صتوى الثقايف ه��ذه اال�صطراب��ات جميعها تاأثر 
على ثقافة املواط��ن يف كيفية التعامل مع اال�صطراب النف�صي 
او العار���ض النف�صي وهذا ياأتي من تاأث��ر املجتمع على الفرد 
فكلم��ا كانت املجتمع��ات واعية اكرث فان ق�صي��ة تعاملها مع 
االطب��اء النف�صن يكون بطريقة اكرث حت�رشا ووعيا ومن خال 

ذل��ك و�صلت لنا فكرة ان مراجعة الطبيب النف�صي يعني معاناة 
م��ن اجلنون وه��ذا خلل اكب قد يواجه املجتم��ع،  الن جزء من 
اهمالن��ا لان�صان وقيمة االن�صان واخلدم��ات التي تقدم له هو 
م��ن اهمالنا للحالة النف�صية و بالت��ايل ا�صبحنا نهتم باالأمور 
ال�صكلي��ة عل��ى ح�صاب االم��ور النف�صية التي رمبا ق��د توؤدي اىل 

اال�صطراب او الكاأبة.
وا�صاف��ت ، اليوم  ن��رى العامل الغربي ي�صع��ون علم النف�ض يف 
مقدمة العلوم على اعتبار ان هذا العلم يهتم بان�صان ، وهذا هو 

�صبب جناح هذه الدول عن الدول العربية. 
ومازال��ت ه��دى ح�ص��ن ال تفهم املوق��ف الذي يتخ��ذه البع�ض 
م��ن ع��دم اللج��وء اإىل الطبي��ب النف�ص��ي يف حال��ة و�صوله اإىل 
مرحل��ة يحتاج فيه��ا اإىل التوازن، م�صت�صه��دًة بق�صة �صديقتها 
الت��ي مرت بظروف غ��ر م�صتقرة يف حياته��ا، دفعها ذلك الأن 
تك��ون �صخ�صي��ة م�صطرب��ة �صديدة الغ��رة من االأخري��ات، بل 
وال تعرف كيفي��ة حتكيم العقل يف �صلوكياته��ا، حتى اأ�صبحت 
تث��ر اخلافات بن ال�صديقات ب�صكل غريب، لكنها يف حلظات 
تق��ف مع البع�ض ب�صكل كبر، فت�صاعد وتقبل على اخلر وتدعم 
بامل��ال، لتع��ود بع��د ف��رة وتنقل��ب وتب��دي عدوانيته��ا جتاه 
االأ�صي��اء واالأ�صخا�ض، ورمبا بقيت الأي��ام حبي�صة غرفتها دون 
اأن تتح��دث م��ع اأحد، مو�صحًة اأنها كثراً م��ا طلبت من اأ�رشتها 
اأن تتوىل ترتيب زيارات م�صتمرة للطبيب النف�صي حتى ت�صتطيع 

اأن تف��كك م�صاعبها التي تدفعها، اإاّل اأن اأ�رشتها وعلى االأخ�ض 
والدته��ا ُتع��د ذل��ك "هلو�ص��ة" ال معنى له��ا وف�صيح��ة كبرة، 
متمني��ًة اأن تتغ��ر نظ��رة املجتم��ع للط��ب النف�ص��ي واأن يكون 
هناك وع��ي باأننا نعي�ض فرة من الطبيعي اأن يزور فيها املرء 
طبيب��ًا نف�صيًا ليخبه مب��ا يحدث له، ويطلب م�صاعدته يف تقيم 

�صلوكياته واأفكاره.
وي��رى علي عبا�ض اأن املجتمع مازال ي�صع الكثر من العراقيل 
جتاه امل��رء الذي يفكر للذه��اب اإىل الطبي��ب النف�صي، مو�صحا 
اأننا جميعًا يف احلياة مر�صى ب�صكل اأو باآخر، فالكثر من الُعقد 
يف �صخ�صياتن��ا تت�ص��كل من املراح��ل احلياتية الت��ي نعي�صها، 

والتي حتتاج اإىل من يفككها. 
فيما ذكر الدكتور وامل�صت�صار النف�صي عادل ال�صاحلي ، ان تردد 
الذه��اب اىل الطبيب النف�صي ب�صب��ب و�صمة العار املازمة لكل 
م��ن يرغ��ب يف ا�صت�صارة نف�صية اأو البحث ع��ن م�صاعدة الطبيب 
النف�ص��ي اأو املعالج النف�صي ، هذه الو�صمة خلقها املجتمع منذ 
زم��ن طوي��ل واأن جتاوز هذه املرحلة جزئي��ًا، يحدث من خال 
الرق��ي احل�صاري، وه��و يف العادة بطيء اخلط��ى، لكن هناك 
خطوات عملية ت�صاعد ل��و اتخذناها يف اخت�صار مرحلة التغر 
لاأف�صل، فمن املهم اأن تن�رش الثقافة ال�صحيحة عن الدور الذي 
ميك��ن لعلم النف���ض اأن يعمل��ه يف التغلب على امل�ص��كات التي 

يتعر�ض لها اأفراد املجتمع، بغ�ض النظر عن م�صبباتها.

بغداد_فاطمة عدنان

اأ�صبح املجتمع العراقي 
بكل حتوالته �صعبًا جداًّ، 

االأمر الذي ا�صتدعى اأن 
تطفو الكثري من االأمرا�ض 

النف�صية التي قد ال نكت�صفها 
بداخلنا، مت�صي بنا االأيام 

ونكرب دون اأن نعلم باأن 
)ُعقدًا( مت�صخمة بدواخلنا 

كربت معنا..

دعا ال�صيخ خالد ر�صن �صلمان 
الغريباوي من �صيوخ ع�صرية 

اآل غريب ابناء الع�صائر 
والقبائل كافة اىل وقفة وطنية 
جادة من اجل جتاوز االزمات 

ال�صيا�صية واالقت�صادية يف 
البالد

البصرة تناقش تاريخ الحضارة البابلية واآلشورية والسومرية 

ذي قار تهدد بمقاضاة الحكومة مالم تطلق البترودوالر

نازحو الموصل يطالبون الحكومة العراقية بصرف المنح المالية

دعوة »لوقفة عشائرية« لتجاوز األزمتين السياسية واالقتصادية في البالد

الب���رشة – حممد اجلابري: ناق���ض خمت�صون يف الكني�صة الكلدانية اثناء ندوة 
نقا�صي��ة عق��دت يف حمافظ��ة الب���رشة تاري��خ  احل�ص��ارة العراقي��ة منذ االف 
ال�صنن حيث مت احلديث عن ح�صارة اور واكد وبابل وكيف كانت الع�صور يف 
ذل��ك الوقت .  وق��ال "املحا�رش يف الندوة  مطران الكل��دان يف اجلنوب حبيب 
هرمز ل�)اجلورنال ( تطرقنا يف الندوة اىل ح�صارة االن�صان العراقي قبل االف 
ال�صن��ن حيث مت احلديث عن كه��ف �صانيدر وان�صان ترتدال واالن�صان احلديث 
كروماني��وم قب��ل ع���رشات االف ال�صنن ث��م و�صلنا اىل ع���رشة االف �صنة قبل 

املياد وكيف كان االن�صان ال ي�صتطيع النطق.
 وبن"هرم��ز ان الن��دوة تطرق��ت اي�ص��ا اىل املن��اخ الثقايف الفك��ري العراقي 
الواع��ي بعيدا عن التطرف ف�صا عن التاأكيد على متا�صك املجتمع العراقي يف 
الوقت الراهن ،م�صرا اىل انه مت التطرق اي�صا اىل احل�صارة البابلية وال�صومرية 

وكيف �صنع االن�صان االدوات الفخارية كيف نزح اىل املحافظات اجلنوبية .

بغداد_متابع��ة: ه��دد جمل�ض حمافظ��ة ذي قار، االح��د ، مبقا�صاة احلكومة 
االحتادي��ة ما مل تطلق ح�صتها من الب��رودوالر �صمن موازنة العام املقبل 
2017. وقال رئي�ض املجل�ض حميد الغزي، ان "نواب املحافظة يف البملان 
مل يحرك��وا �صاكن��ا للمطالبة بحق��وق ذي قار يف املوازن��ة االحتادية ال يف 
ا�صتحقاقه��ا من البرودوالر وال يف بقي��ة اال�صتحقاقات".وفق ما اعلن عنه 
ل�صبك��ة النا�رشي��ة واكد الغ��زي ، ان املحافظ��ة مل ت�صتل��م دوالرا واحدا عن 
ا�صتحقاقه��ا من البرودوالر للعام احلايل 2016 ، وهي متخوفة من تتكرر 
الق�صي��ة خال العام املقبل. وحذر انه ، يف حال �رشفت مبالغ البرودوالر 
لبقي��ة املحافظات دون حمافظة ذي قار ، فان جمل�ض املحافظة �صيكون له 
موق��ف م��ن الق�صية و�صيلج��اأ اىل الطعن باجراءات احلكوم��ة امام املحكمة 
االحتادي��ة وانتزاع حقه��ا وح�صتها بالقانون. وتاب��ع ، انه ال يجوز �رشف 
البرودوالر ملحافظة دون اخرى ك��ون املحافظات املنتجة جميعا عر�صة 

لل�رشر البيئي والكل �صوا�صية باحلقوق ح�صب ن�ض الد�صتور.
وجت��در اال�ص��ارة ان احت�ص��اب ن�صب��ة اخلم�ص��ة دوالرات عن البمي��ل الواحد 
ج��اءت هذه املرة ب�صغط من ن��واب حمافظة الب�رشة بعد ان كانت احلكومة 

قد حددت احل�صة ب�%5 من �صعر البميل ولي�ض بخم�صة دوالرات.

بغداد_متابعة: حتدث النازحون يف خميم "ح�صن �صام" عن اأو�صاعهم املعي�صية، 
وقال��وا  "لدينا م��واد غذائية وم�صتلزمات ال�صتاء وبع���ض االحتياجات، ولكن ال 

منلك املال ل�رشاء بع�ض ال�رشوريات اليومية كاخل�صار والوقود".
واأو�ص��ح بع�صه��م بالق��ول: "نطل��ب م��ن اجله��ات املعني��ة اأن تزورن��ا وت�صتمع 
ملطالبن��ا عن ق��رب، وتتعرف على احتياجات النازح��ن يف الوقت احلايل، الأن 

الكثر من النازحن يبيعون املواد الغذائية ل�رشاء احتياجاتهم اليومية".
فيم��ا اأ�ص��ار اآخ��رون اأنه "عندم��ا تهجرنا من املو�ص��ل تركنا كل م��ا منلكه من 
االأم��وال، الأن اأرواحن��ا كانت يف خطر، لذا نطلب من احلكوم��ة العراقية اأن تقوم 

بواجبها وت�صاعد النازحن بال�صكل املطلوب".
يذك��ر اأن خمي��م "ح�صن �صام" يقع غرب حمافظة اأربي��ل، ومت افتتاحه منذ بداية 
عملي��ة حترير حمافظة نينوى ومركزها مدينة املو�صل، واالآن ي�صم هذا املخيم 

مايقارب األفي عائلة نازحة من خمتلف مناطق مدينة املو�صل.
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واسط - خاص

النجف � عقيل غني 
مدخ��ا  املدر�ص��ة  اىل  امل�صتن��دة  االدارة  تع��د 
اداري��ا جدي��دا يف االدارة املدر�صي��ة يتي��ح مزيدا 
م��ن اال�صتق��ال الذات��ي م��ع امكاني��ة انفتاحه��ا 
عل��ى املجتم��ع وه��ي حماول��ة لنق��ل مزي��دا م��ن 
ال�صاحي��ات وال�صلط��ات اىل املدر�ص��ة م��ن اج��ل 
متكن م��دراء املدار�ض واملعلم��ن واأولياء االمور 
واأع�ص��اء املجتم��ع من اتخ��اذ الق��رارات اليومية 
الت��ي توؤدي اىل حت�صن االدارة املدر�صية وحت�صن 
اداء التاميذ ،حيث طبق هذا امل�رشوع الذي تبنته 
منظمة )اليوني�صي��ف( بالتعاون مع وزارة الربية 
يف ع��دد م��ن حمافظ��ات الع��راق وم��ن �صمنه��ا 
حمافظ��ة النج��ف االأ���رشف والت��ي تع��د التجربة 

االوىل من نوعها. 
 ، �صحف��ي  حدي��ث  يف  ق��ال  امل���رشوع  من�ص��ق 
نحت��اج اىل االدارة امل�صن��دة للمدر�ص��ة ، ملزيد من 

�صاحي��ات اتخاذ الق��رار والذي ب��دوره �صُيح�صن 
نوعي��ة التعليم يف املدر�صة كم��ا �صيعزز العاقات 
وال�رشاكات بن املدار���ض واأولياء االمور والطلبة 
واملجتمع��ات باالإ�صاف��ة اىل وح��دات احلكوم��ة 
املجتمع��ات  ي�صكل��ون  باعتباره��م  املحلي��ة 
املدر�صي��ة ويف نهاي��ة املطاف �ص��وف تعزز قدرة 
ه��ذه املجتمع��ات يف جم��ال التخطي��ط وتنفي��ذ 
االن�صط��ة وفق��ا الأهميتها م��ن اجل الوف��اء باحلد 
االدن��ى م��ن املعاي��ر واالأه��داف الت��ي جتعل من 

املدر�صة �صديقة للطفل ب�صكل اكب .
وتاب��ع ، هذا املفهوم يقوم عل��ى ال مركزية اتخاذ 
الق��رار وعل��ى االدارة اجلماعية ف�ص��ا عن تعزيز 
دور جمال�ض االب��اء يف جمال�ض االإدارة املجتمعة 
وحت�ص��ن املحا�صبة وامل�صائل��ة التعليمية واإعطاء 
ه��ذا النوع من املدار�ض املزيد من اال�صتقالية يف 

العاقة مع ال�صلطات املحلية .
وع��ن املحافظات التي طبقت ه��ذا امل�رشوع قال، 
املحافظ��ات هي )النجف االأ���رشف ، الب�رشة ،ذي 

قار، الديوانية ،دهوك ،بغداد (
واأ�ص��اف املن�صق ، يهدف امل�رشوع ب�صكل عام اىل 
حت�صن قدرة النظام الربوي لتقدمي م�صتوى ارفع 
م��ن التعليم يف العراق ، كذلك يهدف امل�رشوع اىل 
منح ال�صاحيات الازمة الإدارة املدر�صة من اجل 
ادارة نف�صه��ا بنف�صه��ا دون الرج��وع اىل ال�صلط��ة 
العلي��ا كذل��ك يه��دف اىل رف��ع م�صت��وى التاأهي��ل 
االكادمي��ي واالإداري عل��ى وفق اال�ص���ض االدارية 
احلديثة لكي ي�صتطيع القيام بعملها على امت وجه.
 وعن املب��ادئ املعتمدة يف اأدارة امل�رشوع و�صح 
، منه��ج االدارة امل�صتن��دة اىل املدر�صة يعتمد مبداأ 
مرحلي��ة التطبيق على م�صت��وى املحافظات وعدد 
املدار���ض وم�صاحته ال�صاحي��ات وجماالتها وان 
تو�صي��ع نطاق التطبي��ق يف كل مرحلة يعتمد على 

جناحه يف املرحلة ال�صابقة .
واأ�ص��اف ، كذل��ك اع��داد معاي��ر مو�صوعي��ة يف 
يف  قدراته��م  وبن��اء  املدار���ض  م��دراء  اختب��ار 
املجاالت االدارية واملالية واعتماد مبداأ ال�رشاكة 

املجتمعية يف ادارة املدر�صة .
كما ان تطبيق نه��ج االدارة امل�صتندة اىل املدر�صة 
يتم ب�صكل تدريجي ويعتمد على قدرة هيئة االدارة 
املدر�صية ل��كل مدر�صة حيث مت ت�صكيل هيئة ت�صم 
مدراء املدار�ض واملعلمن واأولياء االمور واأع�صاء 
املجتم��ع ل�صم��ان م�صارك��ة امل��راأة ، ت�صم��ى هذه 
الهيئة )جلنة اإدارة املدر�صة ( هذه اللجنة هي التي 
متار���ض �صلطة �صن��ع القرار .ع��دد اأع�صاءها  بن 
)10 13- ( ع�ص��و وكالت��ايل )ن�ص��ف الع��دد من 
اولياء االمور والن�صف االخر من الهيئة التعليمية 
واأع�ص��اء م��ن املجتم��ع املحل��ي ( م��ع �صم��ان 

م�صاركة املراأة .
واأ�صار املن�صق ،عدد املدار�ض امل�صمولة بامل�رشوع 
ملحافظ��ة النج��ف  )36 مدر�ص��ة ( وج��اءت ه��ذه 
 18( االوىل  ،الوجب��ة  وجبت��ن  عل��ى  املدار���ض 
مدر�ص��ة منه��ا 15 ابتدائي��ة و2 ثانوي��ة و واحدة 
مهني��ة( الوجب��ة الثاني��ة )18 مدر�ص��ة جميعه��ا 

ابتدائية ( هذه املدار�ض هي ال�صديقة للطفل
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اتالف 14 طن و 859 كغم 
من المواد الغذائية في بغداد

العمل النيابية: إقرار قانوني إصالح النزالء 
وتقاعد العمال خالل الفصل التشريعي المقبل


