
باع��ت مديرة مدر�ضة رم�ضان مبارك االبتدائية للبنات 
يف حمافظة مي�ضان، �ضليمة ح�ضن، م�ضوغاتها الذهبية 

من اجل ترميم مدر�ضتها.
وق��ال الناطق االإعالمي ل��وزارة الرتبية اإبراهيم �ضبتي، 
يف بيان �ضحفي، اإن "املدير العام للرتبية يف حمافظة 
مي�ض��ان ريا�ض جمبل ال�ضاعدي مديرة مدر�ضة رم�ضان 
مب��ارك االبتدائي��ة للبن��ات �ضليم��ة ح�ضن خم��رب التي 

باعت م�ضوغاتها الذهبية من اجل ترميم مدر�ضتها".
وخاطب ال�ضاع��دي، املديرة قائال اإن "العمل الذي قمت 
به يدعو اإىل الفخر وان نذكره يف كل حمفل الأنه �ضادر 
من تربوية لديه��ا الدافع الوطني واالأخالقي والديني". 
بح�ض��ب البي��ان. واأك��د املدي��ر الع��ام، اأن "املديرية يف 
طريقها اإىل تنظيم احتفالية لكل املدار�ض امل�ضاهمة يف 
حملة مدر�ضة بيتنا وفيها �ضتعر�ض االأعمال كافة علما 
اأن اأك��ر من 100 مدر�ض��ة قامت اإداراتها برتميمها يف 
تربية مي�ضان من اأموالهم اخلا�ضة وبجهد ذاتي وبع�ض 

االأحيان من امل�ضاركة املجتمعية  مع اأولياء االأمور".

�ضم��ن �ضعيه اجلاد وامل�ضتمر لتطوير مناهجه التعليمية 
يعم��ل املعهد العايل لالت�ض��االت التابع لل�رشكة العامة 
لالت�ض��االت والربيد عل��ى االهتمام بق�ض��م الربيد كونه 
ميث��ل احد اه��م عوامل رف��د منظومات الربي��د بالكوادر 
املهني��ة املتمر�ض��ة واملتدربة على العم��ل الربيدي وان 
التطور احلا�ضل يف جمال االت�ضاالت واملعلوماتية دفع 
املوؤ�ض�ضات الربيدية اىل تنويع وحت�ضني قدراتها من اجل 
تقدمي خدمات بريدية �رشيعة ومتطورة ومتنوعة يف اآن 
واح��د وهذا ما حدا باملخت�ض��ني يف املعهد املذكور اىل 
تق��دمي روؤية �ضمولي��ة حول املق��ررات الدرا�ضية يف ق�ضم 
الربي��د لتتما�ض��ى مع التط��ور والتن��وع احلا�ضل يف هذا 
املجال وذك��رت الن�رشة االعالمية ال�ض��ادرة يف املعهد 
ا�ضاف��ة مل��ا تقدم ان العم��ل يرتكز وفق��ا لثالثة جوانب 
ا�ضا�ضي��ة ورئي�ضي��ة وهي الربي��د واخلدم��ات امل�رشفية 
وتكنولوجيا املعلومات الت��ي �ضتعتمدها مديرية الربيد 
يف عمله��ا امل�ضتقبل��ي وان ه��ذا التن��وع ق��دم مق��ررات 

ومفردات تتما�ضى مع الواقع العملي.
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وه��ذا االم��ر اي تعطي��ل ال��دوام الر�ضم��ي يف غ��ر 
االوق��ات التي حدده��ا القانون قد تك��رر وازداد يف 
ال�ضن��وات االخ��رة وخا�ضة م��ن املحافظ��ات على 
الرغ��م من ان قانون املحافظ��ات غر املنتظمة يف 
اقلي��م رق��م )21( ل�ضن��ة 2008 املع��دل مل ي��رد به 
حك��م يت�ضم��ن منح املحاف��ظ او جمل���ض املحافظة 
�ضلط��ة تعطيل ال��دوام الر�ضم��ي يف املحافظة كذلك 
ف��ان قان��ون العط��الت الر�ضمية رق��م )110( ل�ضنة 
1972 ال��ذي ال زال ناف��ذا حل��د االن مل يخول هو 
االخ��ر املحاف��ظ او جمل���ض املحافظة اي�ض��ا �ضلطة 
تعطيل ال��دوام الر�ضمي يف املحافظ��ة ولكن احكام 
القوان��ني املذكورة �ضيء والواق��ع العملي �ضيء اخر 
وه��ي دعوة ملجل�ض النواب الذي الزال ومنذ �ضنوات 
يناق���ض قانون العط��الت الر�ضمي��ة ب�رشعة ت�رشيع 
ه��ذا القان��ون بحي��ث تتح��دد كل جه��ة �ضالحيتها 
يف تعطي��ل ال��دوام الر�ضم��ي م��ن عدمه الإنه��اء هذا 
اال�ضطراب احلا�ضل يف العطل الر�ضمية التي تقررها 
املحافظات والذي تفاقم وا�ضتفحل ب�ضكل فاق احلد 
م��ع مالحظ��ة ان اول قانون للعط��الت الر�ضمية هو 
القانون رقم )72( ل�ضنة 1931 الذي حدد العطالت 
الر�ضمي��ة ومل مين��ح اي جه��ة �ضلطة تعطي��ل الدوام 
الر�ضمي يف ايام اخ��رى غر االيام املحددة يف هذا 
القان��ون وهذه العطالت بالن�ضب��ة للعراقيني جميعا 
12 يوما يف ال�ضنة يوم واحد لكل من املولد النبوي 
وعا�ض��وراء والنه�ض��ة ووالدة املل��ك وتتوي��ج امللك 
وثالث��ة ايام لعيد الفطر واربع��ة ايام لعيد اال�ضحى 
وقرر هذا القان��ون حتديد ع�رشة ايام كعطلة لليهود 
باالإ�ضاف��ة اىل االي��ام ال�ضابق��ة هي ي��وم واحد لكل 
م��ن را���ض ال�ضن��ة اليهودية والكف��ارة واربع��ة ايام 
لعي��د امل�ضل��ة واربعة اي��ام اخرى لعي��د الف�ضح اما 
بالن�ضب��ة للم�ضيحي��ني فقد حدد القان��ون ثالثة ايام 
عطل��ة للم�ضيحيني لل�ضنة هي را���ض ال�ضنة امليالدية 
والعي��د الكب��ر وعي��د امليالد ام��ا قان��ون العطالت 
الر�ضمية رقم )110( ل�ضنة 1972 وال�ضادر بتاريخ 
1972/9/11 فان��ه حدد العط��ل الر�ضمية جلميع 

العراقي��ني بانها عيد الفطر ثالث��ة ايام واربعة ايام 
لعي��د اال�ضحى ويوم واح��د لكل من االول من حمرم 
وعا�ض��وراء واملول��د النب��وي واي��ام االنقالبات 14 
مت��وز و17 مت��وز و8 �ضب��اط و6 كان��ون الثاين عيد 
اجلي���ض و21 اذار عي��د ن��وروز واالول م��ن كان��ون 
الث��اين را���ض ال�ضن��ة امليالدية واالول م��ن ايار عيد 
العم��ال ام��ا ايام عط��ل امل�ضيحيني فه��ي يوم واحد 
عي��د املي��الد يوم 25 كان��ون االول ويوم��ان للعيد 
الكب��ر اما اليهود فثالثة اي��ام لكل من عيد الكفارة 
وعي��د املظلة وعيد الف�ض��ح ولل�ضابئ��ة يومان لكل 

من العيد الكبر وعي��د اخلليقة )البنجة( ويوم للعيد 
ال�ضغ��ر وااليزيدي��ني عطلة يوم اجلمع��ة االول من 
�ضهر كانون االول ال�رشقي و يوم االربعاء االول من 
�ضه��ر ني�ض��ان ال�رشقي وااليام من ي��وم 18 اىل يوم 
21 متوز ومن يوم 23 اىل يوم 30 ايلول وقد اجاز 
هذا القانون رقم )110( ل�ضنة 1972 تعطيل الدوام 
يف غ��ر االيام املذكورة �ضابقا ملنا�ضبات وطنية او 
مهم��ة �رشيطة اال يتجاوز جمموع العطل �ضبعة ايام 
يف كل اي��ام ال�ضن��ة لذا فهي دع��وة للربملان ل�رشعة 

ت�رشيع قانون العطل الر�ضمية اجلديد .

 اك��دت وزي��رة ال�ضح��ة والبيئ��ة الدكتورة عديل��ة حمود ح�ض��ني حر�ض 
ال��وزارة و�ضعيها ال��دوؤوب لالرتقاء مب�ضتوى اخلدم��ات ال�ضحية املقدمة 

اىل املواطنني يف عموم البالد وال�ضيما مناطق حزام بغداد .
 ج��اء خالل لقائها الع�ضوين ال�ضابقني يف جمل�ض النواب مظهر اجلنابي 
وحمي��د ك�ضار الزوبعي وجرى خالل��ه مناق�ضة اجلهود املبذولة لالرتقاء 
مب�ضت��وى اخلدمات الوقائية والطبي��ة والعالجية يف مناطق حزام بغداد 
وخا�ض��ة اب��و غري��ب واللطيفي��ة م��ن خ��الل رف��د موؤ�ض�ضاته��ا ال�ضحية 

بامل��الكات الطبي��ة الكفوءة واالدوي��ة وامل�ضتلزمات الطبي��ة. كما جرى 
التاأكي��د عل��ى زيادة الف��رق ال�ضحية اجلوال��ة للمدار�ض لتلقي��ح التالميذ 
باللقاح��ات ال�رشورية  اأوع��زت وزيرة ال�ضحة والبيئ��ة الدكتورة عديلة 
حم��ود ح�ضني بتلبي��ة االحتياجات الطبية وال�ضحي��ة ال�رشورية لق�ضاء 
اأب��و غريب ورفد م�ضت�ضفاها ومراكزه��ا ال�ضحية بحاجتها من املالكات 
الطبي��ة وال�ضحية الكف��وءة ال�ضيما يف اخت�ضا�ض��ات الن�ضائية والوالدة 
والعي��ون واجلراح��ة العام��ة وجتهيزها بح�ض���ض ا�ضافية م��ن االأدوية 
واجه��زة الكلية ال�ضناعية .  اأذ ذكرت الدكت��ورة عديلة " اأن التوا�ضل مع 
مرك��ز الوزارة لطرح اأهم اأحتياجات القطاع ال�ضحي �ضمن هذا القاطع ) 

قاطع ابي غريب ( وهي اأحتياجات تت�ضمن بع�ض االدوية وامل�ضتلزمات 
الطبية باالإ�ضافة اىل بع�ض االخت�ضا�ضات التي يحتاجها هذا امل�ضت�ضفى 
لتغطي��ة اخلدم��ات ال�ضحية الأبناء هذا الق�ض��اء باالإ�ضافة اىل النازحني 
م��ن املدن االخ��رى لهذا الق�ضاء " ، واأ�ضافت " اأن الوزارة �ضتدعم �رشيعا 
ه��ذا امل�ضت�ضفى بكل هذه االحتياجات م��ن االدوية وامل�ضتلزمات الطبية 
اال�ضافي��ة باالإ�ضافة اىل احل�ض��ة التي يتم جتهيزه��ا �ضمن اأحتياجات 
ه��ذا امل�ضت�ضف��ى ، كما يتم رف��د امل�ضت�ضفى بالكوادر م��ن االخت�ضا�ضات 
الت��ي يحتاجه��ا امل�ضت�ضف��ى م��ن اأخت�ضا�ض العي��ون واجلراح��ة وكذلك 

الن�ضائية والتوليد واجهزة الكلية ال�ضناعية " 

آالف الزائرين يحتفلون بوالدة اإلمام علي )ع( في النجف األشرف
كم��ا ا�ضتنف��رت اجله��ات اخلدمي��ة وال�ضحي��ة يف املحافظ��ة كل 

طاقاتها لتقدمي اف�ضل اخلدمات للزائرين .
الزائ��رون الذين اقبلوا من خمتلف حمافظ��ات العراق وكذلك من 
الدول اال�ضالمية وغر اال�ضالمية عربوا عن ارتياحهم الن�ضيابية 
حركته��م داخل املدينة �ضاكري��ن امل�ضاعي االمنية التي اجتهدت 

حلمايتهم .
وق��ال حماف��ظ النجف ل��وؤي اليا���رشي للجورن��ال ، ان " النجف 
ا�ضتع��دت ال�ضتقب��ال منا�ضبة والدة االمام عل��ي عليه ال�ضالم من 
اي��ام م�ضت  نفذت خطية امنية وخدمي��ة بالتعاون بني اجلهات 
االمنية واخلدمية يف املحافظة مع االدارة املدنية يف النجف " .

مبين��ا ان " عنا���رش االم��ن واال�ضتخبارات انت���رشت يف املدينة 
القدمي��ة بالق��رب م��ن مرق��د االمام عل��ي علي��ه ال�ض��الم كما ان 
املواك��ب احل�ضيني��ة �ضارك��ت يف تق��دمي اخلدم��ات للزائرين ومل 
ت�ضج��ل املحافظ��ة اي خرق امني خ��الل ايام االحتف��اء باملولد 

ال�رشيف " .
ه��ذا وت�ضه��د حمافظ��ة النجف من��ذ اكر م��ن يوم��ني احتفاالت 
متوا�ضل��ة قرب مرقد االمام عل��ي )ع( مبنا�ضبة والدته مل يحدث 
خاللها اي خرق امني يعكر �ضفو فرحة الزائرين بهذه املنا�ضبة .
وعل��ى �ضعي��د مت�ض��ل اأحي��ت مناط��ق ع��دة يف البحري��ن ذكرى 
مول��د االأمام علي )علي��ه ال�ضالم( باإحتف��االت متنوعة مب�ضاركة 
جم��وع من املواطنني وعم��د الكثر من االأهايل يف هذه املناطق 
اىل ن���رش الزين��ة به��ذه املنا�ضبة ، كم��ا بادر االأه��ايل اىل جتهيز 

االأكالت ال�ضعبي��ة خ�ضو�ض��ًا وتوزيعها عل��ى امل�ضاركني يف تلك 
االإحتف��االت.ويف بع���ض املناط��ق خ�ض�ض��ت م�ضاح��ات لعم��ل 
م�ضابقات االأطفال من اأجل اأدخال ال�رشور والبهجة اىل قلوبهم .

ق�ضة والدة االأمام علي
يف ي��وم اجلمع��ة املوافق الثالث ع�رش من �ضه��ر رجب وقبل بعثة 
النب��ي االأك��رم �ضل��ى اهلل علي��ه واآله و�ضل��م بع�رش �ضن��وات، وقيل 
باثنت��ي ع���رشة �ضن��ة، )30 ع��ام الفيل( راح��ت فاطمة بن��ت اأ�ضد 
حت��وم حول الكعب��ة امل�رّشفة وت�ضكو ما به��ا اإىل ربِّ هذا البيت... 

لقد حا�رشها الطلق، فاأين ت�ضع وليدها ؟ 
رمق��ت ال�ضم��اء بطرفه��ا وراح��ت تت���رّشع اإىل امل��وىل تب��ارك 
وتع��اىل قائل��ة: " ي��اربِّ اإين موؤمنة بك، وبحق ه��ذا اجلنني الذي 
يف اأح�ضائ��ي... اإاّل ي���رّشت علّي والدتي". فان�ض��ّق اجلدار! فدخلت 

فاطم��ة، ث��م التاأم ومل يب��َق �ضوى اأثر ذلك ليدّل عل��ى تلك الكرامة 
العلوي��ة وم��ن يوّفق للح��ّج يجد ذل��ك وا�ضحًا يف جان��ب الكعبة 

امل�ضّمى ب� )امل�ضتجار(. 
يق��ول العبا�ض بن عبد املطلب عندما ان�ض��ق اجلدار غابت فاطمة 
ع��ن االأب�ضار ثم عادت الفتحة والتزقت باإذن اهلل ، فمنا اأن نفتح 
الب��اب لت�ض��ل اإليها بع���ض ن�ضائنا فلم ينفتح الب��اب ، فعلمنا اأن 
ذل��ك اأمر من اأمر اهلل تعاىل ، وبقي��ت فاطمة يف البيت ثالثة اأيام 
، ق��ال : واأه��ل مكة يتحدث��ون بذل��ك يف اأفواه ال�ض��كك ، وتتحدث 
املخ��درات يف خدوره��ن ، قال : فلما كان بعد ثالث��ة اأيام انفتح 
البيت من املو�ضع الذي كانت دخلت فيه ، فخرجت فاطمة وعلي 
علي��ه ال�ض��الم يديه��ا ، ثم قال��ت : معا�رش النا���ض اإن اهلل عز وجل 

اختارين من خلقه وف�ضلني على املختارات ممن كن قبلي.

النجف ـ خاص

استهداف أكثر من 1766 ألف طفل نازح من 
كركوك في حملة التلقيح الوطنية

إتالف 79 طنًا و8000 كغم من مادة الصابون غير المطابق 
للمواصفات العراقية في منطقة التاجي

إجراء أول اختبار سريري لطلبة كلية الطب بإشراف لجنة 
علمية متخصصة في الفلوجة

خبير قانوني يدعو البرلمان إلى اإلسراع بتشريع قانون العطل الرسمية

كركوك � فرا�ض احلمداين: اأطلقت دائرة �ضحة حمافظة كركوك اجلولة الثانية من 
احلملة الوطنية الربيعية لتلقيح االطفال دون �ضن اخلام�ضة بلقاح �ضلل االطفال 

الفموي وملدة خم�ضة اأيام فعلية بالتعاون مع اليوني�ضيف.
وق��ال ح�ض��ني �ضابر مدي��ر اعالم دائرة �ضح��ة كركوك ،"ان احلمل��ة انطلقت يف 
جمي��ع مراك��ز الرعاية ال�ضحي��ة االولية �ضم��ن القطاعات وال تعت��رب بديال عن 

اجلدول الوطني للتلقيحات،
ولف��ت اىل تنفي��ذ خطة توعوي��ة واإعالمية قب��ل واثناء احلملة بغي��ة ن�رش الوعي 

والتثقيف ال�ضحي للمجتمع اهمية التلقيح �ضد مر�ض �ضلل االأطفال".
وا�ض��اف �ضابر " ان الدائ��رة ت�ضعى ال�ضته��داف )176338( طفال خالل حملة 

التقليح ومن هذا العدد )16821( طفال من العوائل النازحة،

بغ��داد � متابعة : قامت �ضعبة الرقاب��ة ال�ضحية التابعة لق�ضم ال�ضحة العامة يف 
دائ��رة �ضحة بغ��داد / الك��رخ وبالتعاون مع �ضعب��ة الرقابة يف قط��اع التاجي 
باأت��الف ) 79 ( ط��ن و800 كغ��م من م��ادة ال�ضابون الغر مطاب��ق للموا�ضفة 

العراقية وامل�رش لال�ضتخدام وذلك يف احد املخازن يف منطقة التاجي .
اأف��اد ذلك مدير عام الدائرة الدكت��ور جا�ضب لطيف احلجامي مبينا ،اأن مالكات 
�ضعبة الرقابة ال�ضحية التابعة للدائرة وبالتعاون مع الرقابة ال�ضحية يف قطاع 
التاج��ي للرعاية ال�ضحي��ة االأولية قامت بحملة رقابي��ة �ضحية ومت اأتالف 79 
ط��ن و800 كغ��م من مادة ال�ضاب��ون غر مطابقة للموا�ضف��ة العراقية وامل�رش 
لال�ضتخدام حيث مت اإتالف 9786 كارتون يحتوي الكارتون 48قطعة �ضابون 

زنة الواحدة 170 غم .

االأنب��ار � خا���ض : اعلن مدير اعالم م�ضت�ضف��ى الفلوجة التعليم��ي ،الثالثاء، عن 
اج��راء اول اختبار �رشي��ري لطلبة كلية الطب يف الفلوجة وباأ�رشاف جلنة علمية 
خمت�ضة . وقال ناظم �ضكر احلديدي ملرا�ضل )اجلورنال(، ان" جلنة طبية خمت�ضة 
اج��رت اختبار علمي ه��و االول من نوعه منذ ثالثة �ضنوات لطلبة كلية الطب يف 

الفلوجة ومت اجراء االختبارات ال�رشيرية التخ�ض�ضية يف م�ضت�ضفى الفلوجة".
وا�ض��اف ان" االختبار العلمي ت�ضمن اختبار الطلب��ة �ضمن اخت�ضا�ضات طبية 
وجراحي��ة ملعرف��ة مهارات الطلبة الت��ي اكت�ضبوها خالل ف��رتة درا�ضتهم خالل 

ال�ضنوات املا�ضية ومت تقييم كل طالب من قبل اللجنة املخت�ضة".
وتاب��ع قائ��ال" ان الط��الب خالل الف��رتة ال�ضابق��ة كان��وا ي��وؤدون االمتحانات 
ال�رشيري��ة يف م�ضت�ضفى الرم��وك التعليمي او يف دائرة مدين��ة الطب كون كلية 
ط��ب الفلوجة تبا���رش عملها يف املوقع البدي��ل الكائن يف كلي��ة الطب البيطري 
التاب��ع جلامعة بغداد لكن اليوم بع��د ان بذلت ادارة م�ضت�ضفى الفلوجة التعليمي 

جهودا ا�ضتثنائية مدعومة من دائرة �ضحة االنبار.
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يوم 2017/4/10 اعلنت عدد 
من املحافظات تعطيل الدوام 

الر�شمي يوم 2017/4/11 
وقبل ذلك بيومني اي يف يوم 

عدد  اعلنت   2017/4/8
من املحافظات تعطيل الدوام 
الر�شمي يوم 2017/4/9 

وقبل ذلك باأيام اعلنت عدد 
من املحافظات تعطيل الدوام 

الر�شمي يوم 21 اذار اي يوم 
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املقررة قانونا


