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الموصل تقرر منع بيع وتداول األلعاب النارية
وكرات "الصجم"
بغداد اجلورنال  :قررت قائممقامية مدينة املو�صل يف حمافظة نينوى ،منع بيع
وتداول الألعاب النارية وكرات "ال�صجم" .
وجاء يف وثيقة �صدرت عن القائممقامية� ،إنه ا�ستنادا �إىل ال�صالحيات املخولة لنا
مبوجب �أحكام املادة  ٣٩و  ٤١من قانون املحافظات غري املنظمة ب�أقليم رقم ٢١
ل�سنة  ٢٠٠٨املعدل وحللول عيد الفطر املبارك وحر�صا منا على �صحة و�سالمة
املواطنني وخا�صة الأطفال نتيجة ال�ستخدام الألعاب التي ت�شكل اخلطورة .
وا�ضافت تقرر منع بيع وت��داول كافة الألعاب التي ت�شكل خطورة على �سالمة
املواطنني ومنها الألعاب النارية والكرات احلديدة(ال�صجم ) والكرات البال�ستيكية
التي ت�سبب الأذى للمواطنني ويتحمل الباعة و�أ�صحاب املحالت امل�س�ؤولية القانونية
يف حالة خمالفة هذا الأم��ر ينفذ هذا الأم��ر اعتبار�آ من � ٣٠/٥/٢٠١٩شاكرين
تعاونكم معنا خدمة لل�صالح العام .ودعا ممثل املرجعية الدينية يف كربالء ال�سيد
�أحمد ال�صايف ،خالل خطبة �صالة اجلمعة اال�سبوع الفائت ،اىل منع �ألعاب العنف
و�إطالق العيارات النارية خالل عيد الفطر املبارك ،م�شدداً يف ذات الوقت على حماية
النا�س من "الثقافات الهجينة".

بغداد  -الجورنال

لجذب العرب واألجانب… رحالت عراقية للمواقع األثرية
ِ

يعمل نا�شطون وخمت�صون مبجال الرتاث والآثار
وال�سياحة على �إع��ادة احياء الرحالت واجل��والت
العائلية وال�شبابية �إىل املناطق الأثرية يف العراق،
للتعريف ب�أهمية الإرت��ب��اط باحل�ضارة العراقية
القدمية من جهة ،و�إنعا�ش وتن�شيط ال�سياحة يف
البالد من جهة �أخرى ،بعد �أن توقفت عجلتها خالل
ال�سنوات املا�ضية .وازداد الإهتمام بالآثار خالل
العامني املا�ضيني ،بفعل الرتويج لرحالت تنطلق
من بغداد وحمافظات �أخرى لبابل الأثرية ومدينة
“�أور” يف اجلنوب والأهوار وغريها من املواقع،
التي ترتبط بتاريخ العراق القدمي ،وعالقتها بتقاليد
ورثها �أبناء البالد من احلقب البابلية والآ�شورية

وال�����س��وم��ري��ة ،م��ن قبل منظمات غ�ير حكومية،
ُتن�سق حتركاتها م��ع وزارة الثقافة وال�سياحة
والآثار� ،ضمن حركة ذكية ،لدعم توجهات منظمة
“يون�سكو” ،ل�ضم املزيد من املواقع الأثرية العراقية
�إىل الئحة الرتاث العاملي.
مع العلم� ،أن عدد املواقع الأثرية يف العراق يبلغ
�أك�ثر م��ن � ١٢أل��ف م��وق��ع ،ولكن ج� ّ��راء م��ا م��ر به
�روب عدة �أدت �إىل اعتكاف الكثري
العراق ،من ح� ٍ
عن اخل��روج �أو االهتمام بهذا القطاع الثقايف �إال
ما ندر من االخ�صائيني بالرتاث .يف ال�سياق ،قال
عامر ع��ب��دال��رزاق ،وه��و مدير متحف النا�رصية
احل�ضاري �إن «الرحالت املنظمة للآثار واملتاحف
الأث��ري��ة والتاريخية يف ال��ع��راق تهدف �إىل ربط
االن�سان ب��ج��ذوره وح�ضارته التي ُتعد من �أهم

واع عا�شق لوطنه».
الأ�س�س الوطنية لبناء ٍ
جيل ٍ
مبين ًا �أن «جهود املنظمات غري احلكومية ،تعمل
بالتن�سيق مع وزارة الثقافة ،على ا�ستقطاب �أكرب
عدد من الفئات املجتمعية يف العراق ،يف حماولة
ال�سياح الأجانب ،ذلك لأنهم يع�شقون
لك�سب ثقة ُ
�آثار وح�ضارة العراق ،مثل زقورة �سومر واملعابد
البابلية والق�صور الآ�شورية� ،إال �أنهم يتخوفون من
الأو�ضاع الأمني املرتدية يف بع�ض املناطق� ،إال
�أن اجلنوب العراقي �آمن» .من جانبه ،ر�أى امل�س�ؤول
املحلي يف حمافظة ذي ق���ار ،ع�لاء ال��غ��زي �أن
«احلكومات املحلية يف املناطق الأثرية يف جنوب
العراقُ ،تخاطب وزارة الرتبية دائم ًا وكذلك املدار�س
احلكومية والأهلية ،ب�ش�أن �أن ي�ستمر الطلبة يف
املجيء �إىل املناطق الأثرية» .ولفت �إىل �أن «هناك

حراك وا�سع من �أجل ت�سهيل الإج��راءات للمجتمع
ال����دويل ،ب����أن يقف وق��ف��ة ج���ادة لتح�سني كافة
اللوازم املطلوبة من حماية املواقع �إىل توفري �سبل
ال�سياحة �ضمن الأطر ال�سليمة وتنميتها»� .أما مدير
الق�سم الثقايف والتوعوي يف منظمة “زيو�سودرا”
الآثارية ُجنيد عامر� ،أكد �أن «تكلفة الرحالت زهيدة،
ما يعني �أنها ب�سيطة على املواطن العراقي� ،إذا ما
مت مقارنتها بال�رشكات ال�سياحية ،و�سعرها يختلف
َّ
�أي�ضاً ،من موقع لآخ��ر ومن مدينة لأخ��رى و�أهم
ما تت�ضمنه ،توفري خمت�صني بتقدمي �رشوحات
أي�ضا» .و�أكمل �أن
علمية �أثناء الطريق ويف املواقع � ً
«احلمالت حا�صلة على املوافقات الر�سمية لت�سهيل
ال�سياح ،لأن املنظمات القائمة على الرحالت
�أمور ُ
معرتف بها من قبل رئا�سةالوزراء.

االتحاد الوطني بكركوك يدعو لشراكة حقيقة لبعث رسالة اطمئنان الى اهالي المحافظة

المرور العامة تعلن قرب العمل باالشارات
المرورية الضوئية
بغداد  -اجلورنال  :اعلنت مديرية املرور العامة عن قرب العمل باال�شارات املرورية
ال�ضوئية يف التقاطعات يف جانبي الكرخ والر�صافة من بغداد" .وقال الرائد فادي
اخلزعلي �ضابط اعالم مديرية املرور العامة يف بيان انه بعد التن�سيق الكبري من
قبل مدير املرور العام اللواء عامر خ�ضري العزاوي يف �أمانة بغداد اجتمع العزاوي
مع �أم��راء القواطع امل�شمولة بالعمل للإ�شارة املرورية وكمرحلة �أوىل �ستكون
التقاطعات امل�شمولة �ضمن جانب الر�صافة كل من (تقاطع احلرية_تقاطع امل�سبح
وبقية التقاطعات �ضمن منطقة الكرادة  ،و�ساحة مي�سلون وتقاطع الربيعي والأزياء
�ضمن �أعمال قاطع مرور بغداد اجلديدة  ،وتقاطع ال�صخرة وفل�سطني �ضمن �شارع
فل�سطني )" .وا�ضاف " �أما جانب الكرخ فيكون العمل �ضمن (�ساحة الفار�س العربي
و�ساحة الن�سور والتقاطعات القريبة )  ،ومن امل�ؤمل العمل بها بعد االنتهاء من
املرحلة الأخرية لتنظيم التوقيتات من قبل املهند�سني امل�س�ؤولني عن �إدامة الإ�شارات
املرورية".

العمل ووكالة كويكا تبحثان سبل إعادة تأهيل
المركز العراقي – الكوري
بغداد  -اجلورنال  :بحث وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية با�سم عبد الزمان مع �سفري
دولة كوريا يف العراق جانغ كيونغ ووك ووفد من الوكالة الكورية للتعاون الدويل
(كويكا) تنفيذ م�رشوع �إعادة اعمار وت�أهيل املركز العراقي  -الكوري يف وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية " .وذكر بيان للوزارة " ان اجلانبني ناق�شا املعوقات التي حتول
دون تنفيذ م�رشوع اعادة اعمار املركز العراقي الكوري مبوجب مذكرة التفاهم املربمة
�سابقا بني وكالة كويكا ووزارة العمل وو�ضع احللول املنا�سبة لها التي تت�ضمن اعادة
ت�أهيل وترميم املركز مبا فيه من قاعات وور�ش وجتهيزها بالأجهزة واملعدات احلديثة
للعمل على بناء قدرات العاملني واقامة دورات تدريبية وفق ا�ساليب علمية حديثة
ومتطورة .من جانبه عرب وزير العمل الدكتور با�سم عبد الزمان عن رغبته يف اقامة
عالقات تعاون مثمرة مع وكالة كويكا مبا يخدم م�صلحة ال��وزارة والعاملني فيها
م�شددا على �رضورة تنفيذ امل�رشوع وفق جدول زمني معد ومدرو�س لتح�سني خمرجات
التدريب املهني.

بغداد الجورنال

دع��ا ن��واب االحت���اد الوطني الكرد�ستاين ع��ن حمافظة
كركوك ،اىل �رشاكة حقيقية يف توزيع املنا�صب وح�سب
اال�ستحقاق ال�سكاين واالنتخابي ل�ضمان م�شاركة اجلميع
يف ادارة وخدمة املحافظة ،فيما �شددوا على ان كركوك
�ستكون ع�صية على من يحاول فر�ض االرادات مل�صالح
�شخ�صية .وقال بيان لنواب االحتاد يف املحافظة تلقت
يف بيان "اننا يف الوقت ال��ذي نتطلع فيه اىل م�ستقبل
م�رشق وال�سعي خللق بيئة �آمنة توفر متطلبات العي�ش
الكرمي جلميع �أهايل كركوك ،ف�أننا ن�صطدم باملعرقالت
والتدخالت باجلوانب االدارية" ،مبينا ان "كركوك مدينة
ت�ضم قوميات وم��ك��ون��ات وم��ذاه��ب ع��دي��دة ورغ��م ذلك
ن�سعى للعي�ش ب�سالم ،وان نت�صدى لكل من يريد ان يذهب
باملحافظة اىل طريق م�سدود دون حلول تر�ضي اجلميع".
وا�ضاف البيان "�أننا مع ال�رشاكة احلقيقية يف توزيع
املنا�صب وح�سب اال�ستحقاق ال�سكاين واالنتخابي ل�ضمان
م�شاركة اجلميع يف ادارة وخدمة املحافظة ،وان يتم
�إناطة املنا�صب ل�شخ�صيات كفوءة ومهنية وعلى كافة
امل�ستويات �سواء يف امللف االمني او االداري واملنا�صب
يف امل�ؤ�س�سات العامة بكركوك" ،مطالبا "بو�ضع حد
للرتهل احلا�صل يف م�ؤ�س�سات الدولة وال��ذي و�صل حدا
اليطاق مابعد احداث  ١٦ت�رشين االول  ٢٠١٧وماح�صل
من ا�ستهداف للمكون الكردي حيث مت تغيري اكرث من ٧٠
من�صبا من مدراء الدوائر واالق�سام وال�شعب كان ي�شغلها
موظفي الكرد" .ودعا االحتاد يف بيانه ،اىل "�رشاكة حقيقة
لبعث ر�سالة اطمئنان اىل اهالينا يف املحافظة مبختلف
توجهاتهم وان يتم العمل على تفعيل جمل�س املحافظة
ملمار�سة دوره واخذ زمام املبادرة ل�ش�ؤون املحافظة".
م�شددا على ان "كركوك �ستكون ع�صية على من يحاول

الصحة تكشف عن التالعب بلقاحات األطفال واختالس  147مليار
بغداد  -متابعة

كشف مكتب مفتش عام
وزارة الصحة والبيئة عن وجود
مخالفات قانونية ومالية كبيرة
بعقود اللقاحات خالل االعوام
االربعة الماضية ،والتي تسببت
بهدر  147مليون دوالر من المال
العام ،بينما يسعى مكتبه
لتسهيل آلية مناقلة االدوية
باستحداث تجمع الكتروني
لمسؤولي اقسام وشعب
الصيدلة ببغداد والمحافظات.

وقال مفت�ش عام الوزارة الدكتور حميد ابراهيم
الزبيدي ان مكتبه ر�صد وجود تزوير مبحا�رض
اللجان العلمية اال�ست�شارية املخت�صة باقرار
اللقاح ال�سدا�سي ،ما ادى اىل ��صرف فارق
�سعري يتجاوز  147مليون دوالر يف عقودها
خالل الأع��وام من  2015اىل  ،2018مبين ًا
ان االجراءات التحقيقية ر�صدت الفرق احلا�صل
باعتماد اللقاح ال�سدا�سي بد ًال من اخلما�سي.
واردف :ان منظمة ال�صحة العاملية التي عدها
�رشيكا حقيقيا ل��ل��وزارة يف تقدمي اخلدمات
الطبية للمواطنني ،اك��دت اهمية اال�ستمرار
باعتماد اللقاح اخلما�سي وح�سب ما معمول
به طيلة االع��وام املا�ضية وهو اللقاح الذي
ت�ستخدمه غالبية دول العامل ،بيد ان اللجنة
التحقيقية تو�صلت اىل ارت��ك��اب خمالفات
ت�ضمنت الغ�ش واخفاء معلومات وحقائق بهذا
املجال ،ما ادى اىل اتخاذ قرار بالتحول اىل
اللقاح ال�سدا�سي بد ًال من اخلما�سي نتج عنه هدر
مبلغ مايل نتيجة الفرق بني �سعر اللقاحني،
ال عن التعاقد ل�رشاء كميات تفوق احلاجة
ف�ض ً
احلقيقية.
واو�ضح الزبيدي ان اللقاح ال�سدا�سي يت�ضمن
لقاحات مر�ض اخلناق وال�سعال الديكي والكزاز
وامل�ستدمية النزلية والكبد الفايرو�سي و�شلل
االطفال الزرقي ،الفتا اىل ان الزرقة الواحدة
ي�صل �سعرها اىل  20دوالرا يف حني ان �سعر
اللقاح اخلما�سي �أق��ل م��ن خم�سة دوالرات،
منوها ب�أن هذه التعاقدات متت يف ظل الظروف
اال�ستثنائية التي ك��ان متر بها البالد ابان
حربه �ضد ع�صابات “داع�ش” االرهابية وعدم
كفاية التخ�صي�صات املالية للوزارة لت�أمني
امل�ستلزمات الطبية اال�سا�سية للمواطن.
ولفت اىل �أن اع��ادة العمل باللقاح اخلما�سي
ال عن ال�سدا�سي ،وف��رت مبلغا جت��اوز الـ
بدي ً
 70مليون دوالر للعام  2019ومبالغ مماثلة

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

لالعوام املقبلة ،ال�سيما ان ذلك مت وفق درا�سات
علمية ر�صينة وتو�صية من اللجنة العلمية
اال�ست�شارية امل�ؤلفة من ذوي االخت�صا�صات
العلمية ب��وزارت��ي ال�صحة والتعليم العايل
والبحث العلمي ،اثبتت ان اللقاح اخلما�سي
يوفر م�ستوى املناعة نف�سها.
واف�����ص��ح مفت�ش ع���ام وزارة ال�����ص��ح��ة عن

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة

�أن تو�صيات اللجنة التحقيقية التي متت
امل�صادقة عليها ت�ضمنت اي�ضا ع��زل اثنني
من االطباء املق�رصين واحالة املو�ضوع اىل
املجل�س االعلى ملكافحة الف�ساد وهيئة النزاهة
ال عن
ال�ستكمال االج���راءات التحقيقية ،ف�ض ً
االحالة اىل جلنة الت�ضمني املركزي.
يف ال�سياق ذاته ،بني ان مكتبه و�ضمن مهامه
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الرقابية والتقوميية ،ي�سعى ال�ستحداث �آلية
جديدة لتنفيذ �إج��راء املناقالت الدوائية بني
دوائر ال�صحة ببغداد واملحافظات بالتن�سيق
و�شعب ال�صيدلة ،لعدم
مع م�س�ؤويل اق�سام ُ
الت�أخري بعمليات املناقالت ومنع هدر مبالغ
مالية كبرية ليتم تكري�سها ل�رشاء احتياجات
اخرى وتوفري الدواء ب�شكل ا�رسع.

وا���ض��اف ال��زب��ي��دي :ان �شعبة ال�سيطرة على
االدوي����ة وم��ن خ�لال متابعتها العمامات
املواد الطبية الفائ�ضة ملناقلتها واال�ستفادة
منها ،ب�صدد ا�ستحداث جتمع الكرتوين خا�ص
مل�س�ؤويل اق�سام و�شعب ال�صيدلة يف بغداد
واملحافظات يتم من خالله االعمام جلميع
ال��دوائ��ر ب��امل��واد الفائ�ضة اخت�صاراً للوقت
وال�رسعة حلني و�صول الكتب الر�سمية بني
الدوائر.
ون��وه ب ��أن الت�أخري مبناقالت االدوي��ة يكون
�سبب ًا يف انتهاء مفعولها وع��دم �صالحية
ا�ستخدامها ،ما �سي�ؤدي اىل عزوف الدوائر عن
ت�سلمها ب�سبب ال�ضعف احلا�صل بنقل الربيد
واالج����راءات الروتينية ،الفتا اىل ان اج��راء
املناقالت الدوائية بني الدوائر ال�صحية ،مبا
يتنا�سب مع احتياج امل�ؤ�س�سات ال�صحية ما
ي�سهم بتحقيق الهدف اال�سا�س يف توفري الدواء
للمر�ضى واهمية ذلك يف املحافظة على املال
العام و�سالمة االدوية من التلف.
وعلى ال�صعيد نف�سه ،ذكر مفت�ش عام ال�صحة
ان فريقا تدقيقيا من مكتبه ،زار ق�سم العمليات
وال�سيطرة النوعية بدائرة �ش�ؤون االلغام ،حيث
اطلع على اج��راءات الدفاع املدين وال�رشكات
واملنظمات العاملة مب��ج��ال ازال���ة الأل��غ��ام
واملقذوفات احلربية ومدى مطابقة املعايري
الدولية والوطنية ،منوها ب ��أن مكتبه وجه
مبراجعة االج��راءات املتخذة بت�ضمني اجلهد
احلكومي باملناطق املحررة ومراعاة مقاطعة
االجراءات مع قاعدة املعلومات وفق املعايري
الدولية والوطنية.
وافاد بان فريق تدقيق �آخر زار ق�سم املراقبة
الكيمياوية يف الدائرة الفنية للت�أكد من �سالمة
االج����راءات اخلا�صة بتمديد خم��ازن امل��واد
الكيمياوية والأ�س�س املعتمدة مبنح ان�شطتها
وكذلك االط�لاع على عينات من املوافقات
البيئية للف�صل االول للعام  2019املمنوحة
ال�سترياد املواد الكيمياوية .
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