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بغداد

ولد الطبيب كـمال السامرائي في قضاء
سـامـراء عام 1914م وهـو احـد االطـباء
ـعـروفـ في الـعـراق في مـجـال الـعـقم ا

والتلقيح االصطناعي .
قـــامت احلـــكـــومــة الـــعـــراقـــيـــة بـــبـــنــاء

اً له .  مستشفى يحمل اسمه تكر
يــوجــد في مــســتــشـفـى الـدكــتــور كــمـال
الــســامــرائي مــركــز اخلــصــوبــة وعالج
العـقم واطفـال االنابيب اخملـتبـرية وهو
ــتـــخــصص في هـــذا اجملــال في االول ا

العراق.
درس الــــدكــــتـــور كــــمـــال الــــســــامـــرائي
االبـــتـــدائـــيـــة فـي قـــضـــاء ســـامـــراء في

درسة االولى . ا
توسطة في احللة . كما ودرس ا

ـركزية في بغداد وتخرج في الـثانوية ا
عــــــــام 1931م وكــــــــان مـن االوائـل دخل
الــكـــلـــيــة الـــطـــبــيـــة عــام 1932م وكــان
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عـمـيـدها الـدكـتور سـنـدرسن .تـخرج في
الــكــلــيـة الــطــبــيــة عـام 1938م الــدفــعـة

السادسة .
وهــــو اول عـــــراقي الـــــتـــــحق في قـــــسم
الـنـسـائـيـة والـتـولـيـد بـرئـاسـة الـدكـتور
كنـدي وتدرب على يـديه ليـتخصص في

هذا اجملال .
وفي عام 1939م اول من تـطـوع لـلـعمل
ـــلـــكي وبــقـي فــيه 3 ــســـتـــشــفى ا في ا
سنوات .وفي عام 1942م اصبح طبيباً

الكة .ت الميرات العائلة ا
ـراتب الـعــلـمـيــة حـتى حـصل درج في ا
عــلى لــقب االســتــاذ عـام 1953م وبـذلك
يـــكــون اول عـــراقي يـــحــصل عـــلى هــذا
ـنح هـذه الشـهـادة .مـنح وسام الـلـقب 
ـلـك عـبـد االسـتــقالل درجـة 3 من قــبل ا

الله بن احلس .
ـــــؤرخ الــــعـــــربي عــــام ومـــــنح وســــام ا

1987م.
لـلـدكـتور كـمـال الـسامـرائي عـدة بـحوث
في مجـال الطب ولـقد كتب عـدة مقاالت
في الـلـغـتـ الـعـربـيـة واإلنـكـلـيـزيـة ولهُ

مؤلفات تراثية وتاريخية منها:
تاريخ الطب العربي (جزءين).

حــــــــديـث الـــــــثــــــــمــــــــانــــــــ (أربــــــــعـــــــة
أجــــزاء).األمـــــراض الــــنــــســـــويــــة في
الـــتـــاريخ الـــقـــد وأخـــبــارهـــا في

العراق احلديث.
الـكـتـاب الـناقـح في كيـفـيـة تـعلم

صناعة الطب البن رضوان.
ـنـشورة ومن مـؤلـفاتـه الطـبـية ا

في الصحف واجملالت:
شيـمة في العراق - سرطانـات ا
مجلـة كلية الـطب - بغداد.تأريخ
الـقبـالة في الـعـراق - مجـلة ذوي
هن الصحية - بغداد.الطب في ا
العصـور اإلسالمية - مـجلة ذوي
ــهن الــصــحــيــة - بــغـداد.الــطب ا
فـيـمــا بـ الـنـهــرين - مـجـلـة ذوي
ـــهن الــصــحــيـــة - بــغــداد. الــطب ا
ورد وتاريـخه عنـد العـرب - مجـلة ا

- بغداد.
بـغـداد مـنـشـأ الـطب الـعـربي - مـجـلـة
ــعــجم الــطـبي آفــاق عــربـيــة - بــغـداد.ا
وحد - تقريظ ونقد.تعريب لغة تعليم ا

الطب - جريدة العراق.
وفاته/ توفي الـدكتور كمـال السامرائي

عام 1999م .

بكرة جدا من ليلة وفي الساعات ا
اجلـمـعـة عـلى الـسـبت ( 13) على
14 من الــشـهـر اجلـاري ) انـطـلق
بـنــا الـبـاص الـســيـاحي مــتـوجـهـاً
الربيل . كان النعـاس يكحل اجفان
ـســافـرون نــومـة الــعـ  لــيـنــام ا
صعـبة . لكـنهـا استراحـة ضرورية
واضــطـــراريــة . واطــلـت الــشــمس

قادمة من الشرق البعيد .
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بعـد الظـهر  من يـوم السـبت  كنا
في بــوابــة الــدخـول لــكــردســتـان .
وبعـد تدقيق  نـراه مطوالً  دخـلنا
الى اقـــلــيم كـــردســتـــان..وبــالــذات
مدينـة اربيل . مع وصولنـا للفندق

 كنا نودع الضياء االخير..
صباح اليوم التالي..

بــاالضـــافــة لــلــهــدف الــســيــاحي 
فـــــانـــــنـي اهـــــدف مـن مـــــثل هـــــذه

ة السفرات الى تفعيل عالقات قد
 والى تــاســيس عالقـات جــديـدة .
وهو ما حـققته.. صـباح يوم االحد
 نـــفـــذت الــشـــركـــة الـــســيـــاحـــيــة
برنامجها بـرحلة نحو جبال كورك
 مــغــادرة اربــيل صــبــاحــاً  مــارة
ـصـيـف صالح الـدين  فـشـقالوة
فشـالالت گلي عـلي بگ..فمـرتفـعات
جـبـل كـورك .عـدنـا الى فـنـدقـنـا في
. كـان مــا قـمــنـا به  اربـيل مــســاءاً
جتـواالً مـثـيرا . ذلك انـنـا كـنـا على
مـرتـفعـات جـبل كـورك والـوقتُ هو
الـســاعـة الــســابـعــة لـيالً . دون ان

نتضايق من برد الشتاء . 
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صــــبــــاح يـــــوم االثــــنــــ  تــــركتُ
الـبـرنـامج الـسـيـاحي  الـرئـيسي .

وبدات بتنفيذ اتصاالتي. 
كــنتُ قــبل ايـــام من مــغــادرتي الى
ــيـة اربـيل  قــد اتــصـلتُ بــاالكـاد
الــــكـــرديـــة الـــدكــــتـــورة ابـــتـــســـام
اســمــاعــيل قــادر  عــمــيــدة كــلــيــة
الــعــلــوم االنــســانــيــة فـي جــامــعـة

السليمانية . 
ورجــــوتــــهــــا ان تــــســـــــــــاعــــدني
بــــاقـــتــــراح اســـمــــاء من الــــنـــخب
الـثـقـافـيـة واالعالمـيـة الـكـرديـة في
اربـيل  كي الـتـقيـهـا . وكـان لي ما
اردت . خــــصـــصت هــــذا الـــيـــوم 
االثنـ  السـادس عشـر من كانون
اول اجلــــــاري  لـــــــلــــــقـــــــاء هــــــذه
الــشــخـــصــيـــات. وفي مــقـــدمــتــهم
ـسـتـشار االسـتـاذ طـارق جوهـر  ا
ــان الـكـردسـتـاني . االعـالمي لـلـبـر
وهكذا اتصلتُ به هـاتفياً وحددنا

وقت ومكان
اللقاء .
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صـبــاح نـفس الـيـوم  كـانت اربـيل

فـــجـــأة...دعـــاني شـــوق الـــســـفـــر.
واستجبتُ لدعوته.

فـوجـه احلـيـاة  ان بـقـيت راكـدة  
تـعـتـريه الـتجـاعـيـد . لـذلك البد من
التجديد . والـسفر هو احد وسائل
الـتــجـديـد . وحــ تـوصــلتُ لـهـذه
النتيجة  حـسمتُ موضوع سفري

. واخترتُ ان تكون سفرتي
داخــلـيــة . وهــكــذا تـوجــهتُ نــحـو

كـــردســــتـــان  وبــــالــــذات اربـــيل .
بــصــحــبــة الــنــجــفــيــ  ســافـرتُ
ولـــــســــــبب او آلخـــــر  جتــــــنـــــبتُ
وجودة في الشـركات الـسيـاحيـة ا
ــــثـل هـــذه بــــغــــداد  وتــــوجــــهتُ 
الـــــشـــــركــــات فـي احملــــافـــــظــــات .
وبـنـصـيـحـة مـا حـجـزتُ مـع شـركة
ســـيــاحــيــة جنــفـــيــة . وفي مــدخل
بغداد اجلنوبي  التـقيت ناقلتها .

ـــــلـــــتـــــقـى الـــــدولي حتـــــتـــــضـن ا
ؤتمرات للـصحفيـ  وفي قاعـة ا

بفندق شيراتون اربيل . 
لتقى  والني راغب بحضور هذا ا
والن الــنــخب الـــتي ابــحث عــنــهــا
سـتكـون حاضـرة فـيه لذلك اتـفقت
مع االعـالمـــــــي الــــكــــردي طــــارق
جـــوهــر عـــلى الـــلـــقـــاء في فـــنــدق
ـلـتقى . شـيـراتون  حـيث يـنعـقد ا
وهــكـــذا كـــنــــــــتُ في الـــتـــاســـعــة
صــبـــاحـــاً هــنـــاك . وبـــدأ تــقـــاطــر

احلضور .
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هـــنـــاك الـــتـــقـــيتُ االعالمـي طــارق
جــوهـــر .ثم الــتـــقــيـت الــصـــحــفي
الــكــردي آزاد حــمــد امــ  نــقــيب
صــحــفـيـي كـردســتــان . والــتــقـيتُ

االعالمي نوزاد احلكيم
رئيس جمعية سورايا..اربيل .

 كــتـابـي : شــواطئ الــذاكــرة  كـان
حاضراً في

هـــذه الـــلــقـــاءات الـــتي وثـــقـــتـــهــا
بالصور .
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في مؤتمر للصحفي في أربيل
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ا قال الشاعر اجلاهلي  قد

         واذا سكرتُ فانني              ربُّ اخلورنق والسديرِ 
         واذا صحوتُ فانني             ربُّ الشويهة والبعير 

تـلك هي سكـرة الشـراب التي جتـعل صاحب الـشويـهة والـبعـير يرى
نفسه ملكاً ...
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والسؤال اآلن :

كم هو عدد السكرات ?
قالوا :

انها ثالث :
سكرة الشباب 
وسكرة الوالية 

وسكرة الشراب 
في ح قال الشاعر :

انها خمسة 
ال  سكرة ا

سكرة احلداثة 
سكرة العشق 

سكرة الشراب 
سكرة السلطان 

وجمعها في بيت فقال :
رءُ  سكرات خمس اذا مُني ا

بها صارَ خلسةَ الشيطانِ
ال واحلداثة والعشق  سكرة ا

وسكر الشراب والسلطان 
وح سمع أحد الزهاد ما قاله الشاعر قال :

وت ? أين هو من سكرة ا
وقرأ قوله تعالى 

وت باحلق ) (وجاءت سكرةُ ا
-3-

ـناصب الـسـلطـوية الـرفيـعة تـسلـق عـلى األكـتاف الى ا انّ مـعـظم ا
أخـذتهم سـكرة الـسلطـة فانـتشـوا وسعـوا لتـحويل احالمـهم الوردية
الى واقع مـشهـود وبالغ الـكثـير مـنهم في امـتالك الـعقـارات الفـخمة
واالرصـدة الـضـخـمـة  وآخِـر مـا أفـرزته الـتـكـنـولـوجـيـا احلـديـثـة من

تعة والراحة .. وسائل ا
هذا في جانب 

ومن جانب آخر :
واطن أقاموا احلواجز بينهم وب من أوصلهم الى مناصبهم من ا

عسولة  العراقي الذين انخدعوا بهم وبوعودهم ا
انّ سكـرة السلـطة أنستـهم احلقيـقة التي يـجب اال تغيب عـنهم حلظة

واحدة وهي :
انهم خدّام للشعب 

ؤسسات وعليهم ان يكونوا في حركة دائـبة متواصلة من اجل بناء ا
ـشـــــروعـة احلـيـويــة الـنـافـعـة لـلـبالد والـعــبـاد واشـبـاع احلـاجـات ا
للـمواطن  وتـقــــد أحـــسن اخلــــدمات لهم  ابـتداءً بالـكــــهرباء
ـاء وانـتـهـاء بـالـضـمـان االجـتـــــمـاعي  الســـــيـمـا وهــــم يـتـولون وا
الـسـلـطـة في الـعـراق الـعـظـيم بـثـرواته وامـكـانـاته ووفـرة اصــــحـاب
ـتــطــلـعــ الى شــرف خـدمــة الـوطن ــواهب من ابــنــائه ا الـكــفـاءة وا

واطن . وا
-4-

انّ سكرة السـلطة جعلتـهم بعيدين عن قراءة نـبض الشارع وحوّلتهم
ـعني بشكل واطن وا ـصالح الوطن وا ـستهين  الى طبقة من ا

مكثف ملحوظ  بأنفسهم وابنائهم وأصهارهم 
ومن يحرزون والءه لهم فقط 

ـا يعيــــشـونه من معاناةٍ انهم يـتيــــهون عـلى الناس وال يكـــــترثون 
وآالم ...

-5-
ـؤمـنـ االمام عـلي بن انهـم ال يقـرأون ولـيـتـهم قـرأوا مـا قاله امـيـر ا

الك االشتر ح والّه مصر : ابي طالب 
(واذا أحـدث لك مـا أنت فـيه من سلـطـانك أبـهه أو مخـيـلة فـانـظر الى
عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما التقدر منه على نفسك  فانّ
ذلك يُطامن الـيك من طماحك  ويـكف عنك من غربـك  ويفئ اليك ما

غرب عنك من عقلك "
-6-

وسكـرة السلـطة جعـلتهم يـصمون آذانـهم عن االستمـاع الى نصائح
رجـعـيـة الديـنـية الـعـليـا وتـوجيـهـاتـها الى أنْ (بح صـوتـها) دون ان ا

ظلوم ... يتحقق ما أرادته للشعب العراقي ا
-7-

لقد حذّر كاتب السطور قبل اندالع االحتـجاجات التشرينية الشعبية
الـعـارمـة من انّ هنـاك من هم عـلى وشك لـبس (الـسـترات الـصـفراء)
ـعـروفـة ومع ذلك لم الــتي لـبـسـهـا الــفـرنـسـيـون في احــتـجـاجـاتـهـم ا

يصحوا من تلك السكرة 
-8-

لـــقــد صـــحــا بـــعــضـــهم من ســـكــرتـه بــعـــد ان تــصـــــاعــدت مـــوجــة
االحتجاجات وانتــــشرت في الــــعديد من احملافـــــظات العراقـــــية
طالبـة باالصالح والتغــــيير الى احلـــــدّ الــــذي ورفعت ســــقوف ا
ـا كــــان عـلــــيه الـعــــراق مـنذ ال تـريد مـعه االبـــقـاء على شــــيء 

!!..9 /4 /2003
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انّ بعض اجلهات السياسية الـعراقية مازالت حتى االن في سكرتها
وال تـريد االعتـراف بالـواقع اجلديـد الذي لن يـرضى بأقل مـن تعديل
فوضية مستقلة الدستور واصدار قانون منصف لالنتـخابات وآخر 
حـقـيـقـيـة ال ادعـاءً وبـاشـراف قـضـائي وبـانـتـخـابـات نـيـابـيـة جـديدة
وبــاحـالــة الـفــاسـدين الـى احملـاكم وانــتـزاع مــا انـتـهــبـوه مـن الـثـروة
ـتـمـيـزة  واألسـمـاء ـكـانـة ا الـوطـنـيـة حـتى اذا كـانـوا من أصـحـاب ا

دججة بالسالح ... الالمعة  واحلمايات ا
-10-

طالب الـشعبية تـتسع يوماً بعـد يوم دون أنْ يلوح من قبل ان حجم ا
احملـتـرفـ الـسـيـاسـيـ مـا يحـمـلـنـا عـلى االعـقـاد بـانـنـا قـريبـون من

طلوبة ...!! احللول ا
-11-

ان االحـتجاجـات الشـعبـية وإنْ كانت سـلمـية في الـغالب االّ ان احداً
شـبوهة لـلتخـريب واالعتداء كـنه نكـران تسلل بـعض العنـاصر ا ال 

متلكات اخلاصة  ؤسسات العامة وا على ا
ـراقد الـشريـفة البل امـتدت االيـدي اآلثـمة الى مـحاولـة حرق بـعض ا
رحوم اجملـاهد أية الـله السـيد محـمد باقـر احلكيم كـمرقد الـشهيـد ا
في النجف االشـرف في منحى واضح الداللـة على هوية اولـئك النفر

الضال .
-12-

ان سـكـرة الـسلـطـة تكـــــبّـد أصـحابـهـا أفـــــدح
اخلسائر وتكبّد الشعب والوطــــن ألــــوانا من
األهــوال واألعـبـاء والـتــــــداعــيـات اخلـــــطـيـرة

كن القـــــبول بها على االطــــالق. التي ال 
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ضمن توجـيهات وزيرة الـتربية
ســــــهـى خــــــلــــــيـل الــــــعــــــلـي بك
واهتمـامها باعـادة الشباب الى
مـقــاعــد الــدراســة اقـامت وزارة
الـتـربـيـة بـالـتـعاون مـع مـنـظـمة
مــيــرسـي كــور الــدولــيــة ورشــة
عمل بشأن تعزيز فرص التعليم
تـاثرين بـاالزمات في الـشبـاب ا

العراق .
واكدت مديرية الـعالقات العامة
واالعـالم في الــوزارة فـي بــيــان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (هدف

بـرنـامج تـعـزيـز فـرص الـتـعـلـيم
لــلــشــبــاب هــو اعــادة الــشــبــاب
سنة لـلفـئة الـعمـرية من 10-20 
من مـــجـــتـــمـــعـــات الـــنـــــــــزوح
والـــــــعــــــائــــــدة الـى مــــــقــــــاعــــــد
الـــدراســـــــــــة من خالل بـــرامج
وزارة الـــتـــربــيـــة الـــتي تـــشــمل
ـســائي الــتــعــلــيم الــنــهــاري وا
واالمــــتــــحـــانــــات اخلــــارجــــيـــة
ـســرع والـيــافـعـ والـتــعـلــيم ا
ومحو االمية ومشروع حقك في
التعليم). وكشفت إن (البرنامج
يــدعم من قــبـل جلــنــة الــتــربــيـة
الـــنـــيـــابــــيـــة إذ يـــنـــفـــــــــــذ في

مـحـافــــــــظـات بــغـداد ونـيـنـوى
واالنــــبـــــار وديـــــالى وكـــــركــــوك
وصـــــــالح الــديـن وان مــنـــاطق
شمولة هي تلكيف نينــــــــوى ا

وتلعــــــــفر وسنجار).
ـدير العام لـلتربية في وافتتح ا
مـحــافـظــة االنـبــار نـافع حــسـ
عــلي الــدلــيـمـي مـدرســتي ربــيع
حـامـد ومنـارة الـعـلم االبتـدائـية
اخملـتــلـطــة ضـمن خــطـة تـنــمـيـة

األقاليم وقالت. 
مـــديــــريـــة الـــعالقــــات الـــعـــامـــة
واالعالم فـي الـوزارة فـي بــــيـان
تــــــلـــــقــــــته (الــــــزمـــــان) امس إن

ــدرســتــ شــيــدت وفق طــراز ا
مــعـــــــمـــاري حــديث وبــجــهــود
الــكــوادر الــهــنـدســيــة في قــسم
ــديــريـة ــدرســيــة بــا األبــنــيــة ا
والــــتـي أشـــرفـت عــــلى مــــراحل
الـــــــبــــــــنـــــــاء واالعـــــــمــــــــار وفق

واصــفات التربوية .  ا
وتـابعت إن مـدرسـة ربيع حـامد
تـتـكون من  12 صـفـاً دراسـياً 
امـــا  مـــدرســة مـــنـــار الـــعــــــــلم
فـــتـــتـــكـــون من ســـتـــة صـــفــوف
ـلـحـقـات دراســيـة اضـافـة الـى ا

االدارية). 
cO öð ‰U³I²Ý«

ـديـر الـعــام لـلـتـربـيـة إن وقـال ا
درست ستضاف إلى (هات ا
سـلـسـلـة الـصـروح الـتي شـيدت
حــديـثــا الســتـقــبـال الــتالمــيـذ)
مــــؤكــــداً (تـــــوفــــيـــــر كــــافـــــــــــة
ناخ سـتلزمـات الضروريـة وا ا
ـالئم لـتـحـقـيق نـسب الـنـجـاح ا
الــعــالــيــة في عــامــهم الــدراسي

اجلاري. 
يــذكــــر إن مــدرسـة ربــيع حـامـد
ســـمـــيت بـــهـــذا االسم اعـــتــزازا
ـسـيـرة الـتـربـويـة لـلـمـرحـوم بـا
ربـيع حـامد الـذي كـان مـثاال في
االخالص والـتــفـاني في االدارة
درسية الناجحة التي يحتذى ا

بها).
وأكدت جلـنة الـتربـية الـنيـابية
أن منـحة الـتالميـذ التي تـسعى
اللجنة الى إدراجها في موازنة
رحلة االبتدائية 2020 تشمل ا
فقط فـيمـا اشارت الى ان قـيمة
ـنـحـة هي 30 الف ديـنـار لـكل ا

تلميذ.
وقــال عــضـــو الــلــجـــنــة صــفــاء

الـــغــــا في تـــصــــريح امس إن
نـحـة سـتـكون (عـمـلـيـة توزيـع ا
من خالل التـنسـيق ب وزارتي
ـالـية والـتـربيـة) الفـتاً الى أن ا
ـــنــحــة التــشـــمل اي مــرحــلــة (ا
دراسـية اخـرى باسـتـثنـاء طلـبة
االبـتـدائــيـة فـقط). وكــان عـضـو
الــلـــجــنــة عــبــاس الــزامــلي قــد
اوضح في أن (قـــانـــون مــنـــحــة
التالميـذ والطلبـة الذي أقر منذ
عام 2014 لم يفعل لغاية االن)
مـبـينـاً أن (االجـتـماع الـذي عـقد
مع وزيـرة التـربيـة سهى الـعلي
ــســـؤولــ في الــوزارة بــيك وا
نــوقش فــيه تــطــبــيـق الــقــانـون
خـالل هــــذا الـــــعــــام لـــــيــــشـــــمل
الـــتالمـــيـــذ فــقط فـي مــحـــاولــة
لــتـــحــفــيــزهم عــلى االســتــمــرار
ــتـــعــفـــفــ بــالـــدوام واعــانـــة ا
والـــفـــقــراء إلكـــمـــال مـــشــوارهم

الدراسي).
ديرية العامة للتربية واعلنت ا
في مــحــافــظــة ديــالى عـن قــيـام
أهـالـي قـريـة الـدوجـمـة الـتـابـعة
لــــقــــضـــــاء اخلــــالص بــــاجنــــاز
رحلة األولى من مـشروع بناء ا
ثـانــويـة الـدوجــمـة ضــمن مـبـدأ
الــشـــراكــة اجملــتـــمــعـــيــة وعــدم
ــــؤســـــســـــات الــــتـــــربـــــويــــة . ا
واوضــحت مــديــريــة الــعالقــات
الـعـامة واالعـالم في الوزارة إن
ـدرسـة تـتكـون من اثـنـا عـشر (ا
صــــفــــاً دراســـيــــاً مـع اجلــــنـــاح
اإلداري والـــصــحـــيــات وغـــرفــة
ــرحـلـة لـلــمـخـزن إذ تــضـمـنت ا
األولى بـناء الـقـاعات الـدراسـية
تضمن ستة واجلناح اإلداري ا
ــادة قــاعـــات وصب الـــســـقف 

ــــســـــلح وفق الــــكــــونـــــكــــريت ا
ـعــتـمـدة ـواصــفـات الــفـنـيــة ا ا
الكـات الـهـنـدسـيـة وبــأشـراف ا
الكات ديـرية وبـدعم من ا في ا
الـــتــــربـــويــــة وأولـــيــــاء األمـــور
واخلـــيــرين من أبـــنــاء الـــقــريــة
الـــذيـن بـــادروا إلى بـــنـــاء هـــذه
ـــــــدرســــــــة  بـــــــســـــــواعــــــــدهم ا
وبـــــتـــــبـــــرعـــــاتـــــهـم من اجــــــل
تـوفـــــــيـر البـنـاية الـتــــــربـوية

ناسبة).  ا
ومن جـانب اخـر تـسـتمـر حـمـلة
مــدرسـة الــسـمــؤال االبــتـدائــيـة
الــواقـــعــة في قـــضــاء اخلــالص
ـــتـــضـــمـــنــة اكـــســـاء ســـطح وا
ـــــادة االســـــمـــــنت ـــــدرســـــة  ا
ــــوسـم االمــــطـــار اســــتــــعـــدادا 
درسة وللمـحافظـة على بنـاية ا
بـــــــدعـم مـن اولـــــــيـــــــاء االمــــــور
ــــدرســـة إذ وبــــاشــــراف ادارة ا
ـــشـــاركـــ عـــمـــلـــهم يـــواصل ا
اخلــاص بــتــأهـــيل وتــرمــيـــــــم
ـدرسـة ضــــــــمن مـبـدأ بــنـايـة ا
ـانـا الـشــراكـة اجملــتـمــعـيــة وأ
مــنــهم بــأهـمــيــة دعم الــعـمــلــيـة

التربوية . 
دير العام اجلهود بدوره ثمن ا
ـــــبـــــذولـــــة من قـــــبل جـــــمـــــيع ا
شاركـ باحلمالت التـطوعية ا
ـتـمـيـزة لـتنـفـيـذهم مـثـل هـكذا ا
مـــشـــاريع تـــســـاهـم بـــتـــطـــويــر
ــســتــوى الـــتــعــلــيم وتـــرتــقي 
قدمـة للتالميذ االمر اخلدمات ا
الـذي يدل عـلى الـشعـور الـعالي
ـــــســــؤولـــــيـــــة من قـــــبـــــــل بـــــا
ـشــاركـ جـمــيـعــا وحـرصـهم ا
عــلى تـوفـيـر االجـواء الـتـربـويـة

ناسبة.  ا WÝ—b∫ افتتاح مدرسة جديدة في محافظة االنبار

W∫ أحد شوارع أربيل الضاجة باحلركة dŠ

الطبيب كمال
السامرائي


