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هــامش دورة لــلــغــولف بــالـقــرب من
بــحـــيــرة تـــاهــو الـــســيـــاحــيـــة بــ

كاليفورنيا ونيفادا.
من جـــهـــة اخـــرى أعــــلـــنت شـــرطـــة
نـــيـــويـــورك أن زوجـــة االبن الـــبـــكــر
لــلـرئــيس األمــيـركي دونــالــد تـرامب
ــسـتــشــفى في نــقــلت االثــنــ الى ا
إجـراء وقـائي بـعـدمـا فـتـحت رسـالـة
مرسـلة الـى زوجهـا وجدت بـداخلـها

مسحوقا تبيّن الحقا انه غير مؤذ.
وقـالت الــشـرطـة إن فـانــيـسـا تـرامب
( 40عـــامـــا) زوجــة دونـــالـــد تــرامب
جــونــيــور فــتــحـت الــرســالــة قــرابـة
الـســاعـة الـعــاشـرة صـبــاحـا ومـا أن
تـبـيّـن احـتـواؤهـا عــلى مـسـحـوق لم
تعرف في احلال طبـيعته حتى نقلت

ستشفى. الى ا
وأكـدت مــتـحـدثـة بــاسم الـشـرطـة ان
احملــقـقـ ســرعـان مــا اكـتــشـفـوا ان
وجـود داخل الظرف لم سحـوق ا "ا

يكن مؤذيا".
ـسـتـشفى وعـصـر االثنـ لم يـؤكـد ا
الذي نـقـلت اليه تـرامب مـا اذا كانت

االخيرة قد خرجت منه ام ال.
مـن نــاحــيــته قـــال جــهــاز احلــمــايــة

الثاني/نوفمبر 2016 البقاء العالقة
سرا.

وكان ترامب مواطنـا عاديا في العام
2006 عــنـدمــا أقـام عالقــة جـنــسـيـة
ـمـثـلـة االبـاحـيـة عـلى مـا يـبـدو مع ا
ستورمي دانـيالز. لـكنه كان مـتزوجا
ولم يكن قـد مضى أربـعة أشـهر على

والدة ابنه.
وكــــانت صـــحـــيـــفـــة "وول ســـتـــريت
جورنـال" أول من كـشف الصـفـقة مع
ــمـثــلـة فـي كـانــون الـثــاني/يـنــايـر ا

اضي. ا
اال ان الـبـيت االبـيض نـفى في بـيـان
أي عالقـــة ذات طـــابع جـــنـــسي بــ
تـرامب ودانـيـالـز. وأكـد مـسـؤول في
ـة يُـعـاد الـرئــاسـة "انـهـا اخـبــار قـد
تــســـويــقــهــا وســبق ان نُــشــرت و

نفيها بشدة قبل االنتخابات".
وتــــعـــرض تــــرامب خالل احلــــمـــلـــة
الـرئـاسيـة وبـعـد انتـخـابه التـهـامات
عدة بالتحرش اجلنسي قبل سنوات

لكنه نفى ذلك.
وكانت كليفـورد كشفت خالل لقاءات
خاصة انهـا اقامة عالقة جـنسية مع
ترامب في تـمـوز/يولـيو  2006على

V «dð l  W öŽ X U √ WOŠUÐ≈ WK¦L* —ôËœ n √ 130 l œ ÂU×

 s¹bŽUI²*« nKÝ ·dB  Î«b¹bł ÎU UE½ Àb×²Ò ¹ s¹b «d «

البصرة 

Êu³FK¹ rNŽœ  

 v ‡OF « Â“ô ¡ö‡Ž

نيوزيالند
V Š bL×

لـلــرئـيس ولـديــهـمـا خـمــسـة اطـفـال.
ومـنذ تـولى تـرامب مقـالـيد الـرئـاسة
اوكل ادارة امـبـراطـوريـته الـعـقـاريـة
ومقـرهـا الرئـيسـي في نيـويورك الى
إبنيه دونالد ترامب جونيور وإريك.
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ال تـزال اجلـريدة هـي الـوسيـلـة االعالمـيـة االجـمل واالمن مـن غـيرهـا من
وسائل سمعية ومرئية متطورة وسريعة جائت خليفةً لها.

فـطـقـطـة اوراق الـصـحف هي االكـثــر جـاذبـيـة في عـصـر تـعج به وسـائل
ا االعالم االلكـتـرونيـة اخملـتلـفة. االعالم بـدأ بـالصـحـيفـة ولـوال اجلريـدة 
وصل مجـال االعالم يـنـافس اجملاالت االخـرى االسـاسـية الدامـة احلـياة

كاالقتصاد والسياسة واالخيران ال يستطيعان االستغناء عنه. 
لكن لـلضـرورة احكـاما فـعصـر السـرعة سـرق وقت متـعة قـراءة اجلريدة
ا سهل عملية التزويق والتزويد علومة متاحة على مدار اليـوم  وجعل ا
والتقليل والتضـخيم للخبر وهو امر ال فـائدة منه سوى الزيادة في حجم
ـعـلومـة االلـكـتـرونـية اصـبـحت سـهـلـة جداً في زمن الكـذب خـاصـة وان ا

الفيسبوك وتويتر حيث ال تكلف اضافتها سوى ضغطة زر.
بيـنـما بـقـيت اجلـريدة في بـريـقهـا الـبـهي في االرض التي ولـدت بـها اول
مـرة في اوربـا وقـبل قـرابـة خـمـسـة قـرون فـاالوربـيـون ال يـزالـون يـقرأون
اجلريـدة بـشـكل يومـي وهذا امـر ال خالف عـلـيه عنـدمـا نـرى بأم اعـيـنـنا
الشعـوب االوربيـة وهم يقـرأون الصحـيفـة بشـكل يومي او اسـبوعي على

االقل. 
فرغم التطور الذي حـصل وسيحصل ال تزال اجلـرائد توزع وتُباع -ولو

باسعار اقل- للقراء. 
وللـقراءة فـوائد عـديدة اهـمهـا حتـس الـذاكرة وتـطويـر مهـارات التـفكـير
على خالف مـا جنـده في عـكسـهـا من وسائـل اعالم الكـتـرونيـة كـوسائل
التواصل االجتماعي ومـضارها الفادحة الـتي يحذر منها عـلماء الصحة

العامة وخاصة االطباء النفسيون.
لــــذلك وجـب تــــكــــر عــــروســـــة االعالم (اجلــــريــــدة)
واعطائها اهتماماً باالطالع عـليها ولو لدقيقة واحدة
يـوميـاً كـمـا يـأخـذ الـفـيسـبـوك ونـظـائـره ربع عـمـرنا

اليومي.
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اكــــدت وزارة الـــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجتمـاعية ان اطالق الـدفعة االولى
ـــشــمـــولـــ بـــاحلـــمـــايــة لــرواتـب ا
وازنة , االجتماعية مـرهون باقرار ا
مشيرة الى فتح التقد على قروض
حاضنات االعمال في محافظة بغداد
فــقط .  وقــال بـيــان لــلـوزارة تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (الــيـوم اخلـمـيس
هـــو مــوعــد الـــتــقـــد عــلى قــروض
,( ـسـجـل ـشـمـولـ وا الـعـاطـلـ ا
واضــــاف ان (مـــدة الــــتـــقــــد عـــلى
القرض تستمتر خالل 30 يوماً على
ـــــوقع ان يــــكـــــون الـــــتــــقـــــد في ا
االلكـتـروني لـلوزارة) ,نافـية (اطالق
دفعة جديـدة للمـشمول في الـشبكة

وازنة). اال بعد اقرار ا
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وبـشـأن اخـر طـرح الـسـوداني بـديـلًا
للشمول براتب الرعاية االجتماعية .
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة عـمـار وقـال ا
منـعم في بـيان  امس إن (الـسوداني
دعـــــا وزارة اإلعـــــمـــــار واإلســـــكــــان
والبـلـديات واحلـكـومات احملـلـية في
بـغـداد واحملـافـظـات إلى تـفـعيـل فرز
ا يغطي قطع األراضي الصـناعيـة 
شـمـول بـأحكـام قـانون اخلـدمات ا
الصـنـاعـية رقم 30 لسـنة 2000 من
هن الصناعية احلرفي وأصحاب ا

ـؤسـسـات حـيث يـســمح لـلـدوائـر وا
ذات العالقـة بـفـرز قطع من األراضي
الـــعـــائـــدة لـــهـــا وتـــخـــصـــيـــصـــهـــا
لالسـتعـمال الـصـناعي والـعـمل على

توفير اخلدمات الضرورية لها).
واوضح مـنــعم ان (الـقـانــون يـسـمح
ـئة من ببـدل إيـجار ال يـتـجاوز  3با
ــفــرزة دون مــزايـدة قــيــمــة األرض ا
علنـية كـما يعـطي امتيـاز اإلعفاء من
ــدة ثالث ســنـوات ضــريــبـة الــدخل 
والسـيمـا لـلـخـريجـ من اجلـامـعات

عاهد). وا
ـشروع ـؤجـر صـاحب ا مـؤكدا ان (ا
ــنــشــأة هــو من يــتــولـى تــشــيــيـــد ا
الصناعية التي يـرغب فيها والسيما
ـهن ذات ان الــقــانـون  يــركــز عـلـى ا
الـطـابع اإلنـتــاجي ومـهن الـتـصـلـيح
ـعـدات ومـا والـصـيـانــة اخلـاصـة بـا

يرتبط بها من أعمال).
ـقـبـلـة وبـعـد ـدة ا مـشـيـرا الـى ان (ا
االنـتــهـاء من صـفــحـة إرهـاب داعش
تـتـطـلب الـتـوجه نـحـو تـوفـيـر فرص
عـمل لـلـعـاطـلـ والـبـاحثـ عـنه من
أجل إعـــادة االســتــقــرار اجملــتــمــعي
ة خاصة وتوفير لقمة الـعيش الكر

ناطق احملررة).  ألبناء ا
الـى ذلك اعــــلـن مــــديــــر عــــام دائــــرة
الــتــشـــغــيل والــقــروض في الــوزارة
عـمـار عبـد الـواحـد عن فـتح الـتـقد

عـلى قـروض حـاضـنـات االعـمـال في
ـوقع مــحــافـظــة بــغـداد فــقط عــبــر ا
االلـكـتـرونـي.  واوضح عـبـد الـواحـد
انه (سيتم خالل التسـجيل احتساب
النقاط لتـحديد االفضلـية في القبول
شاريع بصورة التي ستعتمد على ا
ـشروع فضال عن كبيـرة وعلى فـئة ا
عدد العـمال الذين سـيتم تشـغيلهم),
الفــــتـــا الى انه (يــــفـــضل ان يـــكـــون
سجل تقدم على القـرض ضمن ا ا
في قــاعــدة بــيــانــات الــبــاحـثــ عن

فرص العمل).
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وتـابـع ان (حـاضـنــات االعـمــال غـيـر
ـــنح قـــروض او تــمـــويل مـــلـــزمـــة 
شاريع التي للمتقـد من اصحاب ا
ن ال ال حتمل ايـة افـكار ريـادية او 
تـتـوافق مـعـهم شـروط الـتـقد عـلى
ــــشــــاريع قــــروض صــــنــــدوق دعم ا
والســيـمــا ان احلـد االقـصـى لـقــيـمـة
الـــقـــرض حـــسب قـــانـــون صـــنــدوق
درة لـلدخل يصل الى 20 القروض ا
مــلـــيـــون ديـــنـــار وبـــحــسـب دراســة
عدة لـلمشروع) ,مبينا ان اجلدوى ا
(اخلــدمــات االخــرى الــتي تــقــدمــهــا
احلــــــاضـــــنــــــة هـي االســـــتــــــشـــــارة

والتدريب). 
من جهة اخرى اكد مصرف الرافدين
ـشـمـولـ بـسـلف ان اعالن اسـمـاء ا

ــتـقــاعــدين الـبــالـغــة ثالثــة ماليـ ا
ديــنـار يــكـون عــلى شـكل دفــعـات عن

طريق ادوات الدفع االلكتروني . 
كـتب االعالمي لـلـمـصرف في وقـال ا
بـــــيــــان امس انـه ( إطالق نــــظــــام
بـصــمـتي تـكــفـلـني اخلــاصـة بـسـلف
ـــتــقـــاعــدين فـي ســيــاســـة جــديــدة ا
صـرف لتـقلـيص الروت انتـهجـها ا
ـنح اضـافة الى وتبـسـيط اجراءات ا
احلد من ظاهرة تداول الكتل النقدية
يـدويــا واالنـتـقـال الـى وسـائل الـدفع

 يرى الـبروفـيـسور سـيدني ألـتمـان  عـالم الكـيمـيـاء احليـوية األمـريكي 
الفـائز بـجائـزة نوبـل في الكـيمـياء سـنة 1989 ن قمع األطـفال ال يـجعل
مـنـهم أشـخـاصـاً نـاجـحـ  يـقول : (( إنّ الـقـمـع الـلفـظـي واجلـسدي ال
ـبـادرة  وعـدم يـصـنع إبـداعـاً  اإلبـداع يـحـتـاج إلى جـنـاحـ  هـمـا : ا
اخلشية من الـوقوع في اخلطأ  هل رأيـتم طائراً يحـلّق بال جناح )) 
و األطفال العاطفي والعقلي  وبداية مرحلة تأكيد الذات  هو ا أنّ  و
ـثـلون دوراً مـهـمـاً في حـيـاته  وهم ّن  نـتـيـجة تـفـاعـلـهم مع اآلخـريـن 
ـربّـون واألشـقـاء واألقـران  كان عـلـى هـؤالء جـمـيـعاً اآلبـاء واألمـهـات وا
وخـصــوصــاً اآلبـاء واألمــهــات الـذيـن يـعــدّون من اجلــمـاعــات األولــيـة ـــ
بحسب تصنيف نظـرية التفاعل الرمزي من نـظريات علم النفس األسري
ـــ  أن يضعوا أنفـسهم موضع أوالدهم ليتـسنى لهم أن يروا األمور من
وجهات نظر هؤالء األطفـال  وأن يدركوا أحوالهم النـفسيّة  وأن ينفذوا

إلى مشاعرهم وحاجاتهم ومتاعبهم . 
ـطـالـبــة بـاحلـنـو عـلـى الـطـفل حتـمل مــهـمـتـ مــزدوجـتـ  تـتـصل  إنّ ا
إحداهـمـا بـالبـنـاء النـفـسي لـلطـفل كـمـا بيّـنـا  واألخرى بـالـبـناء الـنـفسي
للـوالـدين  فـمـعـرفة الـطـفل وحـدهـا ال تكـفي حلـسن سـيـاسـته  بل ال بد
لذلك ـــ أيـضاً ـــ من أن يـعرف الـوالدان نـفسـيهـما  وأن يـعرفـا مخـتلف
الدوافع الشعورية والالشعورية التي حتركهما إزاء أطفالهما كي ينجحا
بتـشـكيـلـهم كـيفـمـا يحـبـان  كمـا يـجب عـليـهـما أن يـكـتشـفـا خفـايـا عالم
الطفـولة  وأن يتـعامال مـعها كـما يرام ; ولـعلّ لعب األطـفال من أهم تلك

اخلفايا .
إنّ ما يقال عنه لعـباً في فترة الطفـولة  هو في احلقيقـة ليس للهو فقط 
بل هو نوع من أنواع االكتـشاف والتعـرف على احمليط اخلارجي  الذي
يعد اللبـنة األولى لكل إنسان في مـدة طفولته لكـشف اجملهول الذي يراه
أمامه  فالطفل من خالل حركته لكي يلمس هذا الشيء  أو يرفع ذاك 
أو يـقــوم بــغـلـق األبـواب أو فــتــحـهــا  أو يــتـجه نــحــو الـطــاولــة  جـاهالً
باالحراجات التي يسببها ألبيـه عندما يكون مدعواً في منزل صديق له 
فهـو في حركـة دائـمة لـلمـعـرفة  والـتي تتـشـكل بأشـكال مـخـتلـفة  ربّـما

سمّاها اآلخرون لعباً أو تخريباً أو شغباً  أو غير ذلك .
لـذا يـنـصـح الـتـربـويــون بـعـدم اإلكـثــار من وضع الـطـفـل في احلـابـسـة (
احلجـلة )  ألن ذلـك يؤثـر سلـبـاً على نـفـسيـته  وعلى اكـتـشافـاته لـبيـئته
ـنعه من الـتـزود باخلـبرات الالزمـة له عن كـيفـية ومحـيطه اخلـارجي  و
التعـامل مع هذا احمليط  والـتفـكير الخـتيار أحـسن الطرق لـلوصول إلى
الـشيء الـذي يريـده  وهـو مـا أطـلق عـلـيه عـالم الـنـفس ( جـان بـيـاجيه )
ـرحـلة أصـبح مفـكراً  مصـطلح ( احلس احلـركي )  فـالطـفل في هذه ا
ـتـكررة ـشـكالت من خالل الـعـمل  أي احملـاوالت ا ألنه حتـول من حلّ ا
إلى محاولة حـلها من خالل التـفكير  وهـو بهذا ساعد عـلى تطور ذكائه

 ومقدرته الفكرية .
ميزات التي يضيفها الـلعب على الطفل ـــ أيضاً ـــ إنه يعطيه ومن أهم ا
الفرصة ألن يـضع بنفسه قـوان حيـاته  وأن يتمرن عـلى العمل اجلدي
الذي يتطلبه مـستقبله ككـائن حي  وعلى قوالب السلوك الـتي تفيده عند
نضجه ـــ كما يرى عـالم النفس كارل جروس صاحب الـنظرية اإلعدادية
في تفسيـر اللعب ـــ فـالطفل الـذي يشارك غـيره في اللـعب  يتدرب على
كثيـر من الصـفات االجـتماعـية واخلـلقيـة  كمـعرفة احلـاجة إلى الـتعاون
مع اآلخرين  ومراعاة القانون  وضبط النفس  وبهذا ال يقتصر اللعب
ـتــد إلى كـسب ـا  ـهــارة احلـركـيــة  وإ في فـائــدته عـلى كـــــــــــسب ا
ـادي احملــيط به  والـقــدرة عـلى الــتـعـامل مع الـقـدرة عــلى فـهم الــعـالم ا
اآلخرين  ويـتعـلم األخـذ والعـطـاء  وهذه الـنواحي مـن أهم أسس النـمو

الصحيح . 
ومن هـنـا يـتـضح خــطـــــــــأ بـعض اآلبـاء الـذين يـعــكــــــفـون عـلى تـعـلـيم
ـعلومات على ـدرسة  وحتـــــــفيـظهم كماً هائالً من ا أبنائهم قبل سن ا
حسـاب أوقات لعـبهم ومـرحهم  وهـذا ما أشـار إليه أحـد خبـراء التـربية

بقوله : 
((إذا أردنـا أن نــعــلّم الــطـفل كــيف يــتــعـلم عــلى األرقــام واحلــروف قـبل
األطـفــال اآلخــرين بــسـنــتــ  فال بــأس من ذلك شــريـطــة أن ال نــعـرّض
نـواحي الـنمـو األخـرى إلى اخلـطـر  أمـا إذا كـانت عـمـلـيـة تـعـليـم الطـفل
ستؤدي إلى اإلخالل بـتوازنه  كأن يـكون هنـاك تركيز
ّا يؤدي إلى ـهارات اللـفظية والـعقلـية  أكثر على ا
حــــرمـــــان الــــطـــــفل من الـــــوقت الـالزم لــــعـالقــــاته
االجـتـمـاعـيـة  فــهـذا الـنـوع من الـتــعـلـيم لن يـخـدم

الطفل )) .   

عمار منعم

{ واشــــــنــــــطن, (أ ف ب) - أعــــــلن
احملامي ا خلاص لـلرئيـس االميركي
دونـــالـــد تــرامـب امس انه دفع 130
الف دوالر من أمـــواله اخلــاصــة الى
ــثــلـة ابــاحــيـة قــالت انــهــا أقـامت
عالقـة مع قـطب الـعالقـات في 2006
وذلك فـي بــــيـــــان الى صـــــحــــيـــــفــــة

ز". "نيويورك تا
وأوضح مايـكل كـوهـ ان ترامب لم
ــــبـــــلغ الـــــذي دُفع الى يــــســــدد لـه ا
ــعـــروفــة ســتـــيـــفــاني كـــلـــيــفـــورد ا
بستورمي دانيالز مضيفا ان عملية
الـدفع كــانت قـانـونـيــة لـكـنه لم يـعط
تــفــاصـيل حــول اســبــابـهــا بــحـسب

الصحيفة.
وتابع البيـان ان "مؤسسة ترامب او
حملة ترامـب ال عالقة لهما بـالصفقة
مع كليفورد وايا مـنهما لم تسدد لي
بلغ بشـكل مباشر أو غـير مباشر" ا
مــضـــيــفــا ان "عــمــلــيــة الــدفع كــانت
قــانــونـــيــة ولم تــكن مــســاهــمــة الى

احلملة او تكاليف ضمن احلملة".
وكانت وسائل اعالم اميركية أوردت
ان عملـية الـدفع تمت قبل شـهر على
االنـتـخــابـات الـرئـاســيـة في تـشـرين
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مثلة اإلباحية ستيفان كليفورد ا

مـا يــؤدي ذلك إلى خــلق فــرص عـمل
ـزيد من الـبـاحـث عن واسـتيـعـاب ا
الـعمل فـي ظل الظـروف االقـتـصـادية

ر بها البلد). التي 
مــبـيــنـا ان (الــهــدف من الـدعــوة هـو
ـطـالـبة بـالـشـمـول براتب لـتـخفـيف ا
تـوقـفة حـالـيًا اإلعـانة االجـتـماعـيـة ا
بسبب عدم وجود تخصيصات مالية
إضـافـيـة فـضـلًـا عن تـنـشـيط الـقـطاع
ـشــاريع الـفــرديـة اخلــاص وإقـامــة ا
ـــدرَّة لـــلــدخـل الــتي واجلـــمـــاعـــيــة ا
تـستـوعب أعـدادًا كـبـيـرة من األيادي

القادرة والباحثة عن العمل).
الفـــتــــا الى ان (قــــانــــون اخلــــدمـــات
الـصـناعـيـة له تـسـهـيالت ومـحـفزات

ــواكـــبــة الـــتــطــورات االلـــكــتـــروني 
ـصــرفـيـة في الـدول االقـتــصـاديـة وا
ــصـرف ـتــقــدمـة) ,الفـتــا الى ان (ا ا
نح السلفة بدءاً من قيام وضع آلية 
طـالب الـسـلـفـة بـوضع بـصـمتـه لدى
ـنح حـيث سـتـظـهـر بـيـانـاته فـروع ا
الي كـافة مـا يـتيح  مـعـرفة مـوقـفه ا
ــعــامــلـة حــتى يــســهل ذلـك اجنــاز ا
بسهولة ويرفع مبلغ السلفة لبطاقته
االلـــكـــتــــرونـــيـــة اخلــــاصـــة ومن ثم

صرف).  استالمها من ا
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ودونـالــد تـرامب جــونـيــور هـو عـلى
غـرار والـده نـاشط بـقـوة عـلى مـوقع
تــويــتــر حـيـث غـالــبــا مــا يــخـصص
هاجمة تغريداته للدفاع عن والده و

منتقدي سياسته.

كـلف أمن الرئيس وعائلته السرية ا
إن هـــنـــاك حتـــقـــيــــقـــا "جـــاريـــا" في

الواقعة.
وفـــانـــيــســـا تــرامـب عــارضـــة أزيــاء
ســابــقــة مــتــزوجــة من االبـن الــبــكـر

شعار مصرف الرافدين
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ـديـنـة اطـلــقت امـانـة بـغـداد بـرنـامج ا
الـذكية بالتعاون مع منظمة يونيسيف
ـيـة كـمـا يـعـتـمـد احـدث الـبـرامج الـعـا
يـتـضـمن نـصب مـقـايـيس ذكـيـة تـعـمل
عن بـعد وتعطي قراءات العداد بتقنية
الـبلـوتوث . وقـال بيان لالمـانة  تـلقته
(الــزمــان) امس ان (دائــرة مـاء بــغـداد
بــالـتـعـاون مع مــنـظـمـة الـيــونـيـسـيف
ـديـنـة الـذكـيـة الذي اطـلـقت بـرنـامـج ا
يـتـضـمن نـصب مـقـايـيس ذكـيـة تـعـمل
عن بـعد وتعطي قراءات العداد بتقنية
الــبــلـــوتــوث الــذي ســيــتــيح لــلــقــار
ــقــيـاس اســتالم الــقــراءات فـورا من ا
االلـــــكـــــتـــــروني) ,واضـــــاف ان (هـــــذا
ـــشــروع عــمـل به لــلـــمــرة االولى في ا
ـنصـور وسيتم ـنطـقة ا احملـلة  605
تـعمـيمه عـلى جميع احملالت الـسكـنية
فـي العاصمة بغداد) ,واوضـح  البيان
ان (االمــانــة شــكــلت فــرقــا جـوالــة من
ــراكــز ــاء والــتــجــاوزات وا اقــســام ا
ــتــابــعـة الــتــجــاوزات عـلى الــبــلــديـة 
ـــاء الـــصـــافي خـــطـــوط وشـــبـــكـــات ا

وازالتها بشكل فوري).
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وتـابع  ان (الـدوائر الـبلـدية بـالتـعاون
مع قـيـادة عمـليـات بـغداد ازالت مـئات
اء الـتجاوزات على خطوط وشبكات ا
ــواقـع غــسل ـــتــمـــثــلـــة  الـــصــافي ا
ضخات وانذار الـسيارات ومصادرة ا
ــتـجــاوزين بـعـدم تــكـرار الــتـجـاوز), ا
واضــاف  الـبـيـان ان (االمـانـة بـاشـرت
ايـضا بـإغالق معـامل تصـفيـة وتعـقيم
ـرخـصـة وغـلق ـيـاه (ار. او .) غـيـر ا ا
تـجاوزة عـلى الشـبكات ـنافـذ ا آالف ا
ـناطق الـزراعيـة  لتقـليل في عـدد من ا
الـــهـــدر احلـــاصل فـي مـــيـــاه الـــشــرب
,( ــواطــنـ وضــمــان ايـصــالــهـا الى ا
وتــــابع ان (االمـــانــــة مـــســـتــــمـــرة في
حـــمالتــهـــا الزالــة الـــتــجـــاوزات عــلى
ـــاء الـــصـــافي شـــبـــكـــات وخـــطـــوط ا
والـتجـاوزات على االرصفـة والشوارع

ــــشــــروع في احلــــد من ســــيــــســــاهم ا
ـاديـة عن طـريق اسـتـبـدال اخلـســائـر ا
حــوالى  130كــيــلــومــتــرا من أنــابــيب
شــبــكـة تــوزيع مـيــاه الــشـرب وإنــشـاء
ـــيـــاه في كل عـــدادات قـــيـــاس تـــدفق ا
مـنـاطق بـغـداد).ويـعـانـي سـكـان بـغداد
من انــقــطــاع مـيــاه الــشـرب يــومــيـا ال
سـيما خالل أشـهر الصـيف احلارة كما
أن بـــغــداد تـــعــد  إحـــدى احملــافـــظــات
ـنقولة ـتضررة من تـفشي األمراض ا ا
يـاه إذ يؤدي الـتسرب من عـن طريق ا
أنـابــيب الـصـرف الـصـحي إلى تـلـويث
ـيـاه شــبـكـات مـيـاه الـشــرب ومـكـامن ا
ــشـاكل اجلــوفـيــة مـا يـزيــد من حـدة ا
الـصحيـة والبيئـية.وقالت أميـنة بغداد
ذكــرى عــلــوش في تــصــريح ســابق ان
(مـــيـــاه الــشـــرب والــصـــرف الـــصــحي
تـؤثــران تـأثـيـراً فـوريـاً ومـبـاشـراً عـلى
واطن وإننا ملتزمون نـوعية حياة ا
بــتـحــسـ اخلــدمـات الــعـامــة لـســكـان
مــديـنـة بــغـداد والــتـخـفــيف من الـعبء
الـذي يـقع عـلى كـاهل األسـر يـومـياً في
احلـصـول عـلى مـيـاه الشـرب الـنـظـيـفة

بانتظام).
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وأضـافت (نحن واثـقون من أن حتس
فــرص احلــصـول عــلى هــذه اخلــدمـات
واطن في الدولة كن أن يعزز ثقة ا
بـــشــكـل كــبـــيـــر وأن يــســـهم في بـــنــاء
التماسك االجتماعي في وقت نحن في
أشــد احلـاجـة إلــيه).بـدوره قـال كــبـيـر
ـائــيـة ورئــيس فـريق ــوارد ا خــبـراء ا
ـشروع في البنك عـبد احلميد آزاد إن ا
ـدن الكبرى مثل بغداد تواجه تزايداً (ا
في عــدد الـسـكــان ولـكـنـهــا تـعـاني من
نـقصٍ في البـنيـة التحـتيـة للـمياه وفي
الـقدرة الالزمة لتوفير اخلدمات وازداد
ائة عـدد سكـان بغـداد بنـسبة  45فـي ا
خـالل ثالثة أعـوام بـحـسب مـا أشارت
بـلدية العاصمة كمـا أن البنى التحتية
غـيـر كـافـيـة ومـتـضـررة جـراء احلـروب

والعقوبات التي عانت منها البالد).

واالمالك الـــعــامــة عــمال بــتــوجــيــهــات
االمـانــة الـعـامـة جملـلس الـوزراء).فـيـمـا
أقــر الــبــنك الــدولي مـشــروعــا جــديـدا
بـــقــيـــمــة  210مـاليـ دوالر يـرمي إلى
حتـسـ نوعـيـة ميـاه الـشرب وخـدمات
الـصرف الصحي في بغداد التي تعاني
ـــيـــاه وتــفـــشـي األمــراض مـن نــقـص ا
ـعديـة.وقال الـبنك في بـيان سابق  إن ا
(نـحو خمسـة مالي شخص من سكان
الــعـــاصــمــة ســـيــســتــفـــيــدون من هــذا
ـشروع الذي سيـتم تنفيـذه باالشتراك ا
ــــاء مـع بــــلــــديــــة بــــغــــداد ودائــــرتي ا
واجملـاري في الـعاصـمة) ,ونـقل الـبـيان
ـشرق في ـديـر اإلقلـيمي لـدائرة ا عن  ا
الــبـنك ســاروج كـومــار جـهــا الـقـول إن
(بــغــداد ســتــحــتــاج إلى اســتــثــمــارات
ضــخـــمــة في شــبــكـــات مــيــاه الــشــرب
ومـعـاجلـة مـياه الـصـرف الـصـحي على
ــقــبــلــة مــدى الـــســنــوات الــعــشـــرين ا
ـشـروع بــنـاء خـزان خـدمـة وســيـمـول ا
بــسـعـة إجــمـالـيــة تـبـلغ  135ألـف مـتـر
ـديـنـة عـلى إدارة مــكـعب مـا يـسـاعــد ا
ـيـاه بـشـكل أفـضل فـي حـالة إمـدادات ا
ــنــاخ), اجلــفــاف الـــنــاجم عن تــغــيــر ا
ـــشـــروع يــقـــوم أيـــضــاً واضـــاف ان (ا
بــتـأهــيل مـحـطــات قـائــمـة لــضخ مـيـاه
الصرف الصحي ما يسهم في احلد من
اآلثــار الـصـحـيـة الـعــامـة الـنـاجـمـة عن
ـعـاجلـة مـيـاه الـصـرف الـصـحي غـيـر ا
الـتي يتم تـصريفـها في نـهر دجلـة  كما
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يــحـــاضــر الــبــروفــســور الــعــراقي
ـغـتـرب عــبـد عـلي اسـفـيح مـسـاء ا
يوم غد اخلميس في زاوية العلوي
عن الثـقافة الـسومـرية وامتـدادتها

ثليها. و
واسـفـيح خـبـيـر دولي في الـتـربـية
وتـــــاريخ احلــــضـــــارات ويــــشــــغل
ـــفـــتش الـــعـــام لــوزارة مـــنـــصب ا
التربية الفرنـسية حيث يقيم هناك
مـــنـــذ نـــحـــو نـــصـف قـــرن. ويــزور
اســـفـــيـح بـــغــــــــــــداد هـــذه االيــام
ــفـكــر الـكــبـيــر حـسن بــدعـوة من ا

العلوي.
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تـمـكن فريق طـبي وجـراحي في مديـنة
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ـحافـظة كربالء من احلـس الـطبـية 
اجـراء عـملـية جـراحيـة لـطفل يـبلغ من
الــعـمـر  4أعــوام بـعـد
تــعــرضـة الى اصــابـة
بـلـيـغـة جـراء سـقوطه
عـــلى جـــسم حـــاد مــا
ادى الـى تــــــــــقــــــــــطـع
شــــــرايـــــ كـف يـــــده
الـــيـــمـــنى واوتـــارهــا
الــــعـــضـــلــــيـــة. وقـــال
رئــــــــيـس الـــــــفــــــــريق
االخــــــــــصــــــــــائـي فـي
جــــــراحـــــــة الــــــقــــــلب
والـــصـــدر واالوعـــيـــة
الــــدمــــويـــة احــــســـان
الـــعـــامــري في بـــيــان
تـلقته ( الزمان ) أمس
ان (فــريــقــا جــراحــيــا
جنــح فـي ارجــــــــــــــــاع
سـريان الـدم بشـراي
يد طفل كان يشكو من

نـزف شديد بيـده اليمنى نتـيجة تقطع
ـغــذي لــبـاطن الــشــرايـ والــعــصب ا
الــــــكف) ,واشــــــار الـى ان (الـــــفــــــريق
ـصاب هـنيـة مع ا اجلـراحي تـعامـل 
بــعـد ان  ايــقـاف نــزف الـدم واجـراء
فـــحـص الـــســـونـــار الــــذي بـــ قـــطع

ـغـذيـة) ,واضـاف  انه ( الـشـرايـ ا
ارجــاع سـريـان الـدم عن طـريق تـرقـيع
واصـالح وربط االوتـار الـعــضـلـيـة مع

اصالح جميع االضرار).
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وتـابع العامري ان (العملية استغرقت
خـمس ساعات بعد ان تكـللت بالنجاح
ـدينـة الـطـبـية ـصـاب قـد غـادر ا وان ا
بـعد حتسن حالته الصـحية واكتسابه
الـــشـــفـــاء الـــتــام) ,مـــشـــيـــرا الى ان (
الــعــمــلــيـة هـي االولى من نــوعــهـا في
احملــافـظـة ومن الــعـمـلـيــات اجملـهـريـة
الـدقيقـة التي حتتـاج الى تدخل جراح
مـجـهـري دقيـق لكـونـهـا من العـمـلـيات

عقدة والنادرة). ا

شعار امانة بغداد


