4

يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation
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وزير التخطيط من مي�سان:

م�شروع لإلغاء تعليمات
العقود الحكومية
 مي�سان  /رعد الر�سام
�أو�ضح وزي��ر التخطيط العراقي �إن وزارت��ه تعمل وفق
�إ�ستراتيجية جديدة باعتماد العمل الميداني واالطالع
المبا�شر على م�ستوى الخدمات والم�شاريع التي تحتاج
لها كل محافظة بدل العمل المكتبي وانتظار ما يرد من
الم�س�ؤولين في الحكومات المحلية .
و�أ�ضاف الدكتور علي يو�سف �شكري خالل زيارته لمحافظة
مي�سان ولقائه رئي�س واع�ضاء مجل�سها �أم����س االول"
�أن االختالف الوا�ضح في احتياج المحافظات العراقية
للم�شاريع يبين �أهمية العمل الميداني في الوقوف على
حقيقة الواقع العمراني  ،و زيارة محافظة مي�سان تك�شف
عن الإمكانيات ال�ضرورية في ظل التوجه الجديد لوزارة
التخطيط بت�سهيل الإج� ��راءات القانونية قبل الإج��راء
الإداري المحكوم بما تن�ص عليه القوانين ".
وتابع " انطلقنا بم�شروع �إلغاء تعليمات العقود الحكومية
وطرح م�شروع جديد ،وكذلك تقدمنا بمقترح لإلغاء المحكمة
التي كانت تنظر بالإحالة وقرار الإحالة ال�صادر عن �سلطة
االئتالف الم�ؤقتة ( �إدارة بريمر) رقم  87كونها تفتح منفذا
كبيرا للف�ساد وتعرقل العمل الإداري للمحافظات وبالتالي
عملنا �صوب ت�سهيل الخطوات الإدارية واالت�صال المبا�شر
مع المحافظات" .
و� �ش��دد ��ش�ك��ري ع�ل��ى � �ض��رورة ا��س�ت�غ�لال ع��ام��ل الوقت
والإ�سراع بتهيئة الم�شاريع والخطط لل�سنوات المقبلة
و� �ص��رف ال�م�ي��زان�ي��ات ال �م �ق��ررة للمحافظة ب�م��ا ي�ضمن
تحقيق الفائدة الق�صوى في انجاز الم�شاريع العمرانية
عبر التعامل المبا�شر �أو من خالل االت�صال الهاتفي قبل
االت�صال الر�سمي اختزاال لعامل الوقت .معربا عن ارتياحه
وتفا�ؤله بم�ستوى الخدمات والتطور العمراني الذي ت�سير
فيه محافظة مي�سان بح�سب و�صفه.
�أع�ضاء مجل�س المحافظة من جانبهم طرحوا على الوزير
جملة من الم�شاريع منها م�شروع �إع��ادة الحياة لأهوار
مي�سان وب�ن��اء م��رك��ز متخ�ص�ص ل�ل�أم��را���ض ال�سرطانية
وتطوير الواقع الكهربائي ودعم وقود المولدات الأهلية
وم�شروع التعاقد مع الأطباء الأجانب ف�ضال عن مناق�شة
م�شروع �إن�شاء ق�صر الثقافة المي�ساني الحت�ضان الكفاءات
والنخب الثقافية .

ال�صابئة المندائيون يحتفلون بيوم التعميد الذهبي (الدهفة ديمانه)
 النا�صرية  /ح�سين العامل
يحتفل �أبناء طائفة ال�صابئة المندائيين �صباح
اليوم ال�سبت بيوم التعميد الذهبي ( الدهفة
ديمانه ) ال��ذي يعد ثاني اهم االعياد الدينية
الأرب �ع��ة ف��ي ال��دي��ان��ة المندائية حيث يجري
تعميد جماعي لأبناء الطائفة المندائية وال
�سيما الأطفال الذين يعد تعميدهم الول مرة
ف��ي مثل ه��ذا ال �ي��وم واح ��دا م��ن اه��م طقو�س
الدخول بالديانة المندائية .
وتقام في مثل هذا اليوم طقو�س تعميد جماعية
لجميع اب �ن��اء الطائفة ال�م�ن��دائ�ي��ة وال�سيما
االطفال منهم حيث يقام لهم كرنفال عمادي
خا�ص فالطفل الذي يجري تعميده الول مرة
ف��ي ال��ده�ف��ة دي�م��ان��ه ويمنح اال� �س��م ال��دي�ن��ي (
الملوا�شه ) ي�صبح م�ؤهال للدخول بالديانة
المندائية .
وت�شير م�صادر المندائية  ،الى ان العيد الذي
ي�أتي بعد  60يوما من ( البنجة) �أي في االول
م��ن �شهر (هطية) المندائي ه��و عيد الدهفة
ديمانه ،وهو احتفال بتعميد (�آدم) وفيه يجب
على االتقياء ان يتعمدوا ك�أ�سالفهم.
ويعتقد المندائيون �أن يوم الدهفة ديمانه او
عيد التعميد الذهبي هو اليوم الذي تعمد فيه
المالك (هيبل زي��وا ) جبرائيل الر�سول ،في
عالم االنوار ،عند عودته من عالم الظالم وهو
اليوم ال��ذي تعمد فيه ( ادم ) على يد المالك
هيبل زي��وا ،وكذلك هو اليوم ال��ذي تعمد فيه
الأنبياء �شيتل� ،سام ،ادري�س واخرهم النبي
يحيى ابن زكريا.
وف ��ي ه ��ذه ال�م�ن��ا��س�ب��ة ي�� ��ؤدي المندائيون
جميع الطقو�س الدينية من تعميد و�صلوات
وتوا�صل اجتماعي لتقوية االوا�صر والعالقات
االجتماعية ،وكذلك يقومون بعمل ( اللوفاني
(الثواب على �أرواح الموتى كما ان الواجب
الديني يحتم على ك��ل مندائي ان يتعمد في
مثل ه��ذا اليوم فالذي يتعمد بهذه المنا�سبة
بمالب�س دينية (ر�سته) جديدة ويحافظ على (
الك�شطة المباركة (العهد تح�سب له � 70صباغة
�أي  70تعميدا وف��ق االعتقاد المندائي وفي
ه��ذه المنا�سبة يتعمد االطفال عمادهم االول
لي�صبحوا مندائيين.

ويطلق ال�م�ن��دائ�ي��ون على اول تعميد للفرد
المندائي ا�سم (تعميد زهريثة) وهو التعميد
ال��ذي يدخل الفرد المندائي �ضمن مجموعة
المندائيين وم��ن دون ��ه يبقى معلقا .حيث
تف�ضل بع�ض االمهات التقيات وفق ما تقول
الليدي درور الباحثة المتخ�ص�صة بال�ش�ؤون
المندائية ان يجري التعميد للطفل بعد اليوم
الثالثين من عمره النه اذا حدث ان مات دون
تعميد فلن يذهب الى عوالم االنوار.
ويعد طق�س التعميد من اهم الطقو�س المقد�سة

ف��ي الديانة المندائية حيث ت�شير الم�صادر
المندائية الى ان الطق�س الرئي�س في �شعائر
المندائيين ه��و االغت�سال ف��ي ال�م��اء ال��ذي ال
يعد رمزا للحياة فح�سب بل ،الى درجة معينة،
الحياة نف�سها ،فالتعميد وفق االعتقاد المندائي
هو والدة ثانية فمن خالل رمز الماء الجاري
الذي يغط�س فيه المندائي تتحد نف�سه بوحدة
الحي ف��ي عالم االن ��وار وت�ق��وى وت�شمخ في
النزاهة واالخال�ص وااليمان ويمكن ان تغفر
الخطايا واالث��ام وال��ذن��وب وي�صبح االن�سان

تظاهرة يف بابل تطالب ب�إرجاع �أرا�ضي الفالحني امل�سلوبة
 بابل  /اقبال حممد
ت �ظ��اه��ر ال �ع �� �ش��رات م��ن ف�لاح��ي منطقة
الهاليل يف م�شروع امل�سيب الكبري �أمام
ب�ن��اي��ة حم��اف�ظ��ة ب��اب��ل ملطالبة احلكومة
املحلية ب���إرج��اع �أرا� �ض �ي �ه��م الزراعية
املتعاقدين عليها مع دائرة زراعة بابل منذ
حكم الزعيم عبد الكرمي قا�سم وم�سجلة
ب�أ�سمائهم وقامت �سلطات النظام ال�سابق
با�ست�صالح وبناء البزول وطرد الفالحني
وت�سجيل تلك الأرا� �ض��ي بالقوة والتي
جتاوزت �أكرث من ع�شرين �ألف دومن با�سم
�ساجدة خري الله زوجة الدكتاتور �صدام
ح�سني يف بداية الثمانينيات حيث قامت
ال�سلطات �آن��ذاك بطرد الفالحني وتهدمي
البيوت وبعد �سقوط النظام الدكتاتوري
�أق� ��دم ال �ف�لاح�ين ب��ا��س�ت�غ�لال �أرا�ضيهم
م ��رة ث��ان�ي��ة وراج� �ع ��وا وزارة ال��زراع��ة
ودائ���رة زراع ��ة ب��اب��ل و�إرج� ��اع حقوقهم
التي اغت�صبت منهم ولكن هناك جهات
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و�أ�شخا�ص حتاول منعهم عن طريق �أقامة
دعوات باملحاكم �أو عن طريق الوا�سطة
حم��اف��ظ ب��اب��ل حم �م��د ع �ل��ي امل�سعودي
ال �ت �ق��ى ب��امل �ط��ال �ب�ين وا� �س �ت �م��ع ملطالبهم
ال �ع��ادل��ة ووع ��ده ��م ب �ح��ل ه ��ذه امل�شكلة
و�إيجاد احللول احلقيقة لها و�أكد لهم انه
�سيخاطب الوزارة بذلك.
ومن جانبه �أكد نائب حمافظ بابل �صادق
املهنا للمتظاهرين� :أن اجلميع يعلم �إن
الأرا� �ض��ي �أخ ��ذت بطريقة غ�ير قانونية
وبالقوة وان هناك �أ�شخا�صا يحاولون
االل �ت �ف��اف ح��ول ه��ذا امل��و� �ض��وع ح�ت��ى ال
يتمكن �أ�صحاب هذه الأرا�ضي املتعاقدون
عليها م��ن اخ��ذ حقوقهم مبينا �أن هناك
دع� ��وى ق���ض��ائ�ي��ة يف امل �ح��اك��م وننتظر
�صدور احلكم م�شريا اىل �أن هناك بع�ض
الأ� �ش �خ��ا���ص ي �ح��اول��ون االل �ت �ف��اف على
هذا املو�ضوع ومل ي�ستطيعوا ذلك لأننا
نعمل من اجل م�صلحة املواطن وحقوقه
و�سنعمل لإرج��اع الأرا��ض��ي التي �أخذت

منه بالقوة.
يف حني �أك��د الفالح كرمي علي حميد انه
قد تعاقد مع دائرة زراعة بابل من بداية
احلكم اجلمهوري حول ا�ستغالل �أرا�ضي
منطقة الهاليل ومعه �أكرث من 500عائلة
وزع� ��ت ع�ل�ي�ه��م م��ا ب�ي�ن  60-30دومن��ا
وقمنا بزراعتها وا�ستغاللها اال �أن عائلة
ال��دك�ت��ات��ور ال�سابق اخذتها منا بالقوة
وه ��دم ��وا م �ن��ازل �ن��ا واوق� �ف ��وا معامالت
العقود وبعد �سقوط النظام بد�أنا بزراعة
الأر� ��ض لأن�ه��ا �أر�ضنا وم�سجلة با�سمنا
ونحن االن نريد �أن نح�صل من جديد على
العقود وه�ن��اك �أم��ر م��ن رئي�س ال��وزراء
برقم  1380بعودة الأرا� �ض��ي الزراعية
�إىل �أ�صحابها ال�سابقني اال �أن اجلهات
الزراعية ترف�ض ذلك.
وق ��ال رح�ي��م عبا�س م��ن منطقة الهاليل
اجلميع يعلم كيف ق��ام النظام ال�سابق
باال�ستيالء على �أرا�ضينا بالقوة وهدم
بيوتنا وم��زارع �ن��ا م��ن اج��ل ا�ستغاللها

م��ن قبل عائلة ال��دك�ت��ات��ور ال�سابق وان
م�ساحة هذه االرا�ضي �أك�ثر من � 20ألف
دومن من خرية �أرا�ضي م�شروع امل�سيب
وهناك جهات و�أ�شخا�ص يحاولون االن
منعنا م��ن اخ ��ذ ح�ق��وق�ن��ا ك��ام�ل��ة وهناك
دع��اوى يف املحكمة وننتظر �أن حت�سم
وان يعود احلق �إىل �أهله يف ظل النظام
ال��دمي�ق��راط��ي اجل��دي��د وط��ال��ب احلكومة
االحت��ادي��ة وامل�ح�ل�ي��ة مبحا�سبة ك��ل من
يتجاوز على حقوق املواطنني.
�أم��ا امل��واط��ن عبد العبا�س علي فقد قال
�أن��ا من �سكان منطقة الهاليل منذ بداية
عام  1960حيث قامت اجلهات الزراعية
بالتعاقد معنا لزراعة هذه املنطقة ووزعت
علينا قطعا زراعية م�سجلة ب�أ�سمائنا ولكن
النظام ال�سابق اخ��ذ �أرا�ضينا و�سجلها
با�سم زوج��ة الدكتاتور ال�سابق واليوم
نطالب احلكومة املحلية يف بابل ب�إعادة
�أرا�ضينا وحقوقنا لأننا نعي�ش يف عراق
دميقراطي ود�ستوري.

ط��اه��را ...فمن خالل الطهارة بالماء الجاري
ت�ستجاب جميع الدعوات ال�صادقة التي يناجي
بها الم�ؤمن رب��ه بقلب نقي وفيها تتحد ذات
ال�م��ؤم��ن بمثيله ال�ن��وران��ي بح�سب االعتقاد
المندائي .
وت��و��ض��ح ال�م���ص��ادر ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ق��دي�م��ة �أن
االرتما�س في الماء كجزء من الطقو�س الدينية
ك��ان يمار�س ف��ي ال�ع��راق قبل والدة الم�سيح
باالف ال�سنين مع اختالف وا�ضح في م�ضمون
ال�صلوات الم�صاحبة لطق�س التعميد حيث

 كربالء /علي العالوي
دعا �أكادمييون وخمت�صون يف جمال الأع�شاب �إىل
تنظيم العمل يف جمال الأع�شاب الطبية كونها تعد
من العالجات البديلة التي ي��ؤدي عدم تنظميها �إىل
حدوث وفيات وم�ضاعفات م�ؤملة على �صحة املواطن
و�إزال��ة فتح املحال الع�شوائي ال��ذي ب��دا ينت�شر يف
ك��ل املحافظات العراقية دون التفريق ب�ين العطار
والع�شاب ،كما يجب �إ�صدار ت�شريعات جديدة لتطوير
وا��س�ت�ح��داث وتقييم وم��راق�ب��ة العمل يف النباتات
الطبيبة.
وق��ال عميد كلية ال�صيدلة بجامعة كربالء الدكتور
�أدي��ب احمد الزبيدي �إن الكلية �أق��ام��ت ن��دوة علمية
حملت عنوان ( اال�ستخدام الأمثل للأع�شاب الطبية
التي ت�أتي بعد تزايد �أع��داد الع�شابني يف كل املدن
العراقية وال��ذي ق��د يت�سبب بح�صول ال�ضرر على
�صحة املواطن ،.و�أ�ضاف �أن هذه الندوة التي ت�أتي
بالتعاون مع رئا�سة اجلامعة ومركز طب الأع�شاب
يف وزارة ال�صحة بهدف تدريب املالكات املتخ�ص�صة

بطب الأع �� �ش��اب ب�ه��دف الإمل���ام بحيثيات ا�ستخدام
الأع�شاب الطبية كركن �أ�سا�سي من الطب البديل يف
معاجلة الكثري من الأمرا�ض التي رمبا تكون مقاومة
للأدوية امل�ستخدمة حاليا..م�ضيفا �أننا بحاجة �إىل
هيكلية ا�ستخدام الأع�شاب بطريقة �آمنة و�سليمة و�أال
تكون مبتناول �أي �شخ�ص لأنها قد حتتوي على مواد
�سامة قاتلة ورمبا تكون رافدا �آخر للت�سبب بالأمرا�ض
اجلانبية ب�سبب اال�ستخدام الع�شوائي مثلما نحن
بحاجة �إىل تطوير عمل الع�شابني ب�إطار علمي وتو�أمة
العمل بني كليات ال�صيدلة ووزارة ال�صحة من اجل
النهو�ض بالواقع ال�صحي.
وبني الزبيدي �أن الإط��ار ال��ذي نبحث عنه هو �إطار
ق��ان��وين يحكم ا��س�ت�خ��دام الأع �� �ش��اب وي �ك��ون حتت
رقابة وزارة ال�صحة وان يخ�ضع الع�شاب للبحث
العلمي ولي�س بطريقة منفلتة..و�أفاد ب�أن هناك ثالثة
�أن��واع من النباتات الطبية �أحدها تكون يف متناول
الع�شابني والعطارين والأخ��رى تكون حتت �سيطرة
عمل ال�صيادلة والثالثة يجب �أن تكون حتت �إ�شراف
طبي مركز..مو�ضحا �أننا ك�أكادمييني نريد الت�أكيد على

جانب من الندوة

كانت ال�صلوات تختلف من دين لآخر.
ويحتفل ال�صابئة ال�م�ن��دائ�ي��ون ال��ذي��ن يبلغ
تعدادهم نحو  60الف ن�سمة في جميع انحاء
العالم �سنويا باربعة اعياد دينية رئي�سة هي
البرونايا (عيد الخليقة) والدهفة ديمانه (يوم
التعميد الذهبي ) والدهفة ربة (العيد الكبير)
والدهفة حنينا (عيد االزدهار) ف�ضال عن ثالث
منا�سبات دينية اخرى ال تقل اهمية عن االعياد
الرئي�سة هي منا�سبتا ابو الفل وابو الهري�س
و�شي�شان عيد .

جمل�س النجف يلغي عقده مع �شركة العقيق الكويتية
 النجف /عامر العكاي�شي

النجف اال�شرف الدويل بعد �إعداده من قبل جلنة خا�صة ومتت مناق�شة
مو�ضوع عقد اال�ستثمار املربم مع ال�شركة و�إ�صدار قرار نهائي لغر�ض
النهو�ض بواقع املطار ومبا يخدم حمافظة النجف اال�شرف وزائريها ".
من جهة �أخرى �أعلنت �إدارة مطار النجف الدويل عن افتتاح خط طريان
مبا�شر جديد من مطار النجف اىل مطار �أ�صفهان الدويل يف �إي��ران .
وقال مدير مطار النجف عي�سى ال�شمري لل�صحفيني " متت املبا�شرة
بت�سيري �أول رحلة بني مطار النجف الدويل مبا�شرة اىل مدينة �أ�صفهان
الإيرانية بوا�سطة ط�يران اخلطوط اجلوية العراقية وبواقع ،على
رحلتني يف الأ�سبوع قابلة للزيادة بعد �شهرين من افتتاح اخلط".
و�أ�ضاف " افتتاح اخلط ي�أتي �ضمن خطة عمل و�ضعت الفتتاح العديد
من اخلطوط الدولية من واىل مطار النجف حيث �ست�شهد الأ�سابيع
املقبلة افتتاح خط طريان ا�سطنبول جنف مبا�شرة بعد االتفاق الأخري
بني �شركة الطريان الرتكية ومطار النجف واخذ املوافقات الأ�صولية
من قبل وزارة النقل وهيئة الطريان املدين العراقية" .و�أو�ضح ال�شمري
بان " منظومة احلجز الآيل يف املطار والتابعة اىل اخلطوط اجلوية
العراقية تعمل منذ فرتة وب�شكل منتظم وب�إمكان املواطنني احلجز عرب
مواقع اخلطوط اجلوية العراقية على ال�شبكة املعلوماتية االنرتنيت "
 .من جانبه قال نائب حمافظ النجف وامل�شرف على مطار النجف ح�سن
الزبيدي " هناك العديد من العرو�ض املقدمة من دول عاملية راغبة يف
افتتاح خطوط جوية لها مع مطار النجف فمطار النجف ي�شهد حركة
جوية كبرية خ�صو�صا �أيام املنا�سبات الدينية �ساهمت ب�إنعا�ش الواقع
االقت�صادي للمحافظة " .

�ألغى جمل�س حمافظة النجف العقد املربم بني املجل�س ال�سابق و�شركة
العقيق الكويتية التي تدير مطار النجف الدويل .
وقال حممد اخلزاعي مدير املركز االعالمي ملجل�س حمافظة النجف لـ(
املدى ) " �ألغى جمل�س حمافظة النجف اال�شرف يف جل�سته املنعقدة
برئا�سة ال�شيخ فائد كاظم نون عقد اال�ستثمار املوقع مع �شركة العقيق
لإدارة مطار النجف اال�شرف الدويل نتيجة عدم التزام ال�شركة ببنود
االج��ازة املمنوحة لها من ا�ستكمال جتهيز املطار باملعدات واملن�ش�آت
الالزمة لت�شغيله وعدم ا�ستجابتها ل�صرف املبلغ الواجب دفعه من ا�صل
العقد وعدم تزويد املجل�س بالك�شف املايل ل�صرفيات ال�شركة يف املطار
وقيامها بالتعاقد مع �شركة امنية مببلغ مبالغ فيه وهي امور �أدت اىل
فوات املنفعة على املحافظة ب�سبب ت�أخر ال�شركة يف تنفيذ التزاماتها
".
و�أ� �ض��اف " كما او� �ص��ى املجل�س على و��ض��ع خ��ارط��ة لتطوير قاعة
امل�سافرين من خالل فتح كافرتيا وا�سواق ومكاتب ل�شركات اخلطوط
اجلوية العاملة يف املطار والعمل على فتح املطار لو�صول امل�سافرين
اىل اق��رب نقطة ممكنة وح�سب ال�ظ��رف االم�ن��ي ا�ضافة اىل تطوير
وترتيب ال�ساحات اخلارجية للمطار من خالل ان�شاء مر�آب لل�سيارات
القادمة ومرافق �صحية وقاعات انتظار وت�أثيث �صالة ال�شخ�صيات
املهمة "  .وك��ان ال�شيخ فائد نون رئي�س جمل�س حمافظة النجف قد
قال لـ( املدى ) يف حديث �سابق " لقد ناق�شنا التقرير اخلا�ص مبطار

�أكادميي��ون يناق�ش��ون اال�س��تخدام الأمث��ل للأع�ش��اب الطبي��ة
�أن العملية بالن�سبة للنباتات الطبية او الطب البديل
تكون لفائدة الإن�سان ولي�ست �ضده الن الأع�شاب ال
ميكن اال�ستغناء عنها ونحن بحاجة �إىل ت�شريعات
جديدة تلزم الع�شابني بالوقع حتت الإطار القانوين
لعملهم ومنها التفريق ما بني العطار والع�شاب الن
هناك العديد من العطارين و�صفوا �أدوي��ة من التي
ت�سبب ال�سمية وحدثت الوفاة.
يف حني قالت رئي�س ق�سم طب الأع�شاب يف وزارة
ال�صحة العراقية الكيميائية لينا �شامل �إنها قدمت
حما�ضرة حملت عنوان ( دور الأع�شاب الطبية يف
خدمة املجتمع ) بينت فيه �أهمية الأع�شاب يف �إيجاد
العالج للكثري من الأم��را���ض �شريطة خ�ضوعها �إىل
البحث العلمي ووقوعها بيد �أمينة تعرف موا�صفات
الع�شب.و�أ�ضافت �أن ما يجري اليوم يف جمال تعاطي
الأع�شاب ك ��أدوي��ة ،يتم بنحو فو�ضوي ،وال بد من
تنظيم الأمر جتنب ًا للمخاطر والأ�ضرار..
وم�ضيفة �أن الأع�شاب حالها حال العوامل الأخرى
امل��وج��ودة يف احل�ي��اة لها منافع وم�ضار الن هناك
اعتقادا �سائدا من �أن الأع�شاب لي�ست لها م�ضار جانبية

من طقو�س ال�صابئة

ولذلك يندفع الكثري من املواطنني �إىل اال�ستخدام
الع�شوائي للأع�شاب بحجة �أنها �إذا مل تنفع ف�إنها ال
ت�ضر..و�أ�شارت �إىل �أن وزارة ال�صحة منحت نحو
� 478إجازة لع�شابني حتى عام � 2009إال �أنها توقفت
عن منحها خ�لال العامني املا�ضي واحل��ايل لوجود
فو�ضى يف حمال الع�شابني والتي حتتاج �إىل �إ�صدار
ت�شريعات جديدة ملراقبة  515حمال وان تكون جمازة
ملراقبتها وبالت�أكيد فان هذه املحال املوجودة �سيتم
�إغ�لاق الكثري منها بعد غربلتها لأنهم عطارون �أكرث
منهم ع�شابني يفهمون مبحتويات النباتات الطبية.
وحت��دث ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م �صالح �أ��س�ت��اذ العقاقري
والنباتات الطبية يف كلية ال�صيدلة بجامعة كربالء
عن �أن هناك �أهمية ق�صوى وعاجلة لدرا�سة النباتات
الطبية يف العراق باعتبارها ث��روة وطنية معر�ضة
لل�ضياع ب�سبب �سوء اال�ستخدام ال��ذي ي���ؤدي �إىل
انقرا�ضها..و�أ�ضاف �أن العراق كان له ال��دور البارز
يف االهتمام بالنباتات الطبية على امل�ستوى العربي
ول �ه��ذا ال ��دور ع��دة م ��ؤ� �ش��رات منها جت��دد االهتمام
بالنباتات الطبية من خالل افتتاح مركز طب الأع�شاب
عام ..1989
و�أ�شار �إىل �أن االهتمام بال�سيا�سة الدوائية للنباتات
الطبية ي��أت��ي لتحقيق �أه ��داف ع��دي��دة منها ت�شجيع
زراع��ة النباتات وتوفريها وتامني �سالمة وفعالية
ونوعية ه��ذه امل��واد اخل��ام لتوفريها �إىل املواطنني
واملنتجني وحت�سني وتطوير الت�شريعات والأنظمة
اخلا�صة ب��الأدوي��ة النباتية ف�ضال ع��ن اال�ستخدام
الأمثل للأدوية النباتية املتداولة من قبل العاملني يف
املجال ال�صحي �إ�ضافة �إىل دعم ال�صناعة الدوائية من
�أ�صل نباتي وت�شجيعها لتطوير �أن�شطتها متا�شيا مع
مفهوم توفري الأدوي��ة الأ�سا�سية وتطوير الأبحاث
ذات العالقة ومنع ت��داول وا�ستعمال امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية من �أ�صل نباتي غري امل�سجلة �أو املقلدة
ب�شكل غري قانوين �إ�ضافة �إىل ه��دف االقت�صاد يف
الإنفاق الدوائي ال�سنوي والرت�شيد التدريجي ملعدل
الإن �ف��اق للفرد على ال ��دواء لتحقيق جتهيز م�ستمر
منتظم للأدوية..
ودعا الدكتور �صالح �إىل ت�شكيل جلنة تفتي�ش كفوءة
يف الإدارة الدوائية وتكون خمولة مبوجب القانون
لتامني تنفيذ �سيا�سيات �ضمان النوعية م��ن �أ�صل
نباتي يف القطاعني اخلا�ص والعام مع و�ضع �ضوابط
لإج � ��راءات تفتي�ش من�شات الت�صنيع وخمتربات
ال�سيطرة النوعية التابعة لها .مثلما دعا �إىل �إن�شاء
مركز متخ�ص�ص علميا لإج��راء البحوث با�ستخدام
تقنية زراع��ة الأن�سجة النباتية ل��زي��ادة كمية املواد
الفعالية امل��وج��ودة يف النباتات ف�ضال ع��ن تطوير
مركز طب الأع�شاب مبا يتنا�سب واملهام املنوطة به
وتطوير وح��دة النباتات الطبية يف املركز الوطني
ملراقبة الأدوية والبحوث الدوائية لأهميتها يف تقييم
امل�ستح�ضرات النباتية.

من املحافظات
نينوى:

افتتاح مركز لعودة املهجرين
افتتح وكيل وزي��ر الهجرة واملهجرين د� .سالم اخلفاجي ،مركز ًا
لعودة املهجرين يف مدينة املو�صل ،وقال اخلفاجي �إن الهدف من
افتتاح هذا املركز هو ت�شجيع املواطنني املهجرين للعودة اىل مدينة
املو�صل ،وهي من الأم��ور التي يتوجب الرتكيز عليها يف الوقت
الراهن ،وال ي�شرتط كمرحلة اوىل ان يعود املهجر او النازح اىل
بيته الذي تركه حتديد ًا ،لكن من املهم جد ًا ان يعود اىل مدينته ،الن
من �شان ذلك تعزيز اللحمة الوطنية.

بابل:

فوز ثالثة ت�صاميم هند�سية
فازت ثالثة ت�صاميم هند�سية معمارية �أعدها ثالثة من طلبة ق�سم
الهند�سة املعمارية يف كلية الهند�سة بجامعة بابل خالل م�شاركتهم
يف املعر�ض ال�سنوي اخلا�ص بالت�صاميم الهند�سية املعمارية يف
الكلية.
و�أو��ض��ح رئي�س الق�سم الدكتور �صباح حممد عبد امل�صحب ان
املعر�ض الطالبي �ضم ت�صاميم معمارية متنوعة اعدها طلبة الق�سم
با�شراف ا�ساتذة اخت�صا�ص من الكلية وق��د نالت تلك الت�صاميم
اعجاب احل�ضور والزوار.

النجف:

مليار دينار لطلبة الدرا�سات العليا
ق��ال رئي�س جلنة التعليم العايل والريا�ضة وال�شباب يف جمل�س
حمافظة النجف ان وزي��ر املالية خ�ص�ص مبلغ مليار دينار لطلبة
الدرا�سات العليا يف النجف .
وا�ضاف الدكتور ن��زار النفاخ يف حديثه لـ( امل��دى ) " زار وزيرا
املالية والإع �م��ار والإ� �س �ك��ان مدينة النجف اال� �ش��رف وم��ن خالل
املناق�شات وال �ط��روح��ات ال�ت��ي مت��ت يف جمل�س املحافظة قدمت
جملة من املقرتحات ا�ستجاب معايل وزير املالية على مقرتحاتي
وح�صول جلنتنا يف جمل�س املحافظة على مليار دينار عراقي لطلبة
املاج�ستري والدكتوراه .

وا�سط:

ا�ستحداث كلية للطب البيطري
ا�ستح�صلت جامعة وا�سط موافقة وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ب�ش�أن ا�ستحداث كلية الطب البيطري للعام الدرا�سي املقبل
يف ق�ضاء احلي .وقال مدير الإعالم يف اجلامعة عالء زوير �ضميد
ان اجلامعة ا�ستح�صلت موافقة الوزارة ب�ش�أن ا�ستحداث كلية الطب
البيطري يف العام الدرا�سي املقبل و�سيكون موقعها اجلغرايف يف
ق�ضاء احلي جنوب املحافظة.
و�أو��ض��ح ان املوافقة ج��اءت بناء على درا�سة قدمت من اجلامعة
ت�ضمنت توفري امل�ستلزمات امل��ادي��ة وامل�لاك��ات الب�شرية الالزمة
لال�ستحداث.

