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الـــبــصــرة وان الــوضع حتـت الــســيــطــرة
والـطمـاطة العـراقية بـخيـر) مبيـنا انه (ما
 تـــداولـه حـــول االصـــابـــات ال تـــتـــعـــدى
االشــاعــات الــتي غــرضـهــا احــداث ضــجـة
ــنــتج احملــلـي بــعــد حتــقــيق لالضـــرار بــا
االكـتـفـاء الـذاتي لـعـدد من احملـاصـيل ومن
ضـمـنـهـا الـطـمـاطـة مـشددا عـلى ان وزارة
الـزراعة غير مسؤولة عن دخول احملاصيل
ـنـافـذ احلـدوديـة وان مـنع االسـتـيراد من ا
مـا زال مـستـمرا). من جـانـبه اكد الـوفد ان
(مــحــصــول الــطــمـاطــة بــخــيــر وال تــوجـد
خــســائــر كـــبــيــرة كــمــا اشــيع في وســائل
االعـالم وان مـــعــــدالت االنـــتــــاج مـــا تـــزال

كبيرة). 
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وعـقدت مديرية زراعـة كربالء وبتوجيه من
دائـرة الثروة احلـيوانيـة  ورشة للـتعريف
بـسالالت احلـيـوانـات احمللـيـة ومـصـادرها
الــوراثــيــة واهــمــيــتــهـا فـي احلــفـاظ عــلى
الــثــروة احلـيــوانــيــة الـعــراقــيــة . وهـدفت
الــورشـة الى اعـداد كــوادر مـؤهـلـة وقـادرة
عــلى تــمــيــيـز انــواع سالالت احلــيــوانـات
احملـلية من العامل في بـرامج التلقيحات
ـتـوطـنـة ومن ضــد االمـراض الـوبـائـيــة وا
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اسـتقبل وزير الزراعة صالح احلسني وفد
االحتـاد العام للجمعـيات الفالحية برئاسة
الــســيـد حــيـدر الــعــصـاد ورئــيس االحتـاد
احملـلي ورئـيس جـمـعيـة الـزبـيـر وعددا من
ـزارع من مـحافـظة الـبصرة الـفالح وا
وقــال بـيــان تـلـقــته (الـزمــان) امس وجـرى
ـواضـيع خالل الــلـقـاء مــنـاقـشـة عــدد من ا
ــتـعـلـقــة بـالـواقع الـزراعـي في احملـافـظـة ا
مــنـهـا مـا  تـداولـه حـول اصـابـة عـدد من
مـزارع مـحـصـول الـطـمـاطـة في احملـافـظـة
ــنـتج احملــلي ومــنع اسـتــيـراد وحــمـايــة ا
احملـاصـيل بـطرق غـيـر قانـونـيـة عن طريق
ــــنــــافــــذ احلــــدوديــــة ودعم الــــفـالحـــ ا
سـتلزمات الـزراعية الالزمة ـزارع با وا
وتـخـصـيص االراضي الـزراعـيـة لـلـفالح
ومــتــابــعــة عالوي اخلــضــر والـعــمل عــلى
اسـتقرار االسعـار فيها وتـسهيل اجراءات
جتــديـد والــتـنــازل عن الـعــقـود الــزراعـيـة
وآلــيــة صــرف مـســتــحــقــات الـفـالحـ في
احملـافـظة. واكـد احلـسني خالل الـلـقاء انه
( الــتـعـامـل بـصـورة صــحـيـحــة وبـشـكل
فـوري مع االصابات الـطفيفـة التي حصلت
حملـــصـــول الــطـــمـــاطـــة في بـــعض مــزارع

ـراهقـة فاألمـر أكـثر تـعقـيدا. مـرحـلة ا
تقلب في هذه زاج ا فـهم يعانون من ا
الـسن وكـذلك الـتـوتر والـقـلق واخلوف
ـــــعــــدل الــــواجب مـن االمــــتــــحــــان وا
احلــصــول عـلــيه)مـضــيــفـ ( من أجل
ـسـاعــدتـهم في هــذا هـنــاك  نـصـائـح 
الـــتــعـــامل مع تـــلك الـــتــحـــديــات وقت
االمـتـحـانـات:   وهي ان مقـدار مـعـقول
عقول من قدار ا من التوتر.. مفيد  فا
الـتوتر يدفع الطالب لالهتمام بتحقيق
ـرجـوة. فــإذا تـمـتع بـدرجـة الــنـتـائج ا
مـناسبة من التوتر والقلق سوف يبذل
هـمة. أما إذا زاد جـهدا لـتحـقيق تـلك ا
ــا ـــطــلـــوب فــر الـــتــوتـــر عن احلــد ا
تــعـرض لــضـغـط عـصــبي وأثـر أيــضـا
عـــلـى أفـــراد األســـرة بـــهـــذا الـــضـــغط
وأضــرهم كـثـيــرا. وإذا انـعـدم الــتـوتـر
ولم يـشـعـر الطـالب بـالـقلق أبـدا حـيال
الـنـتـيـجـة فـلن يـهـتم عـلى اإلطالق.كـما
مـارسة نشاط يـجب السمـاح لالبناء 
مـا يـنفـسون به عن تـوترهم:   لألسف
في مـجتـمعـنا يـركز اجملـتمع كـله على
االمـتحـانات والـنتـيجـة النـهائـية. هذه
هي احلـقيقـة بالرغم من مـرارتها. لذلك
ـمـارســة نـشـاط مـا فــالـسـمــاح لالبن 
لــيـنــفس به عن تــوتــره ويـعــبـر به عن
ـتـعـا يـكون نـفـسه ويـقـضي به وقـتا 
ضــروريـــا في هــذه الــظــروف. فــمــثال
ـارسـة ريـاضة تـشـجـيع االبـناء عـلى 
مـا او االنضمام جلمعـية أعمال خيرية
أو حـــتى أن يـــتـــواصل مـع أصـــدقــاءه
والــعــائــلــة. فــهـذه الــنــشــاطــات تــؤثـر
إيـجـابيـا عـلى األبنـاء عـندمـا يـبحـثون
عـن تـنـفـيـس صـحي ومـقــبـول في هـذا
الـظـرف. كـمـا  يـحـتـاج أبـنـاءنـا إلى أن
يـــكــون لــديـــهم دافع أكــبـــر من مــجــرد
درجـات في الشهادة. عندما يفهم االبن
اذا أهـمـية أن يـتـعلم وعـنـدما  يـعـرف 

ذات الــصــلــة شــهــدت مــحــافــظــة كــركـوك
افـــتــتــاح مــوقـع اســتالم احلـــويــجــة أمــام
مــســوقـي الــذرة الــصــفــراء في احملــافــظــة
لـتخفـيف الزخم احلاصل عـلى معمل الذرة
الـصـفـراء في تـازة. وقـال بـيـان ثـان تـلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (احلـــاضــريـن شــهــدوا
دخـول الشاحنات احملمـلة بعرانيص الذرة
الـصـفـراء من كـافـة مـنـاطق احملـافـظة وفق
ـقررة ـسـاحة ا جـدول  تـنظـيـمه حسب ا
لـكل شعـبة زراعيـة في احملافظـة . من جهة
أخــرى نـفــذت مـزرعــة داقـوق اإلرشــاديـة /
ــركــز اإلرشــادي الــتـدريــبي الــزراعي في ا
كـركوك مـشاهـدة فالحيه بـعنـوان مكـافحة
األدغــال وتـعـيـيــر أجـهـزة الــرش تـضـمـنت
الـتعريف بأهمية زراعة محصولي احلنطة
والــشــعــيــر واالضـرار االقــتــصــاديــة الـتي
تـسبـبهـا األدغال الـرفيعـة والعـريضـة كما
ـشــاهـدة مـحـورا عــمـلـيـا حـول تــضـمـنت ا
ــرشـة وإدامــة عـمــلـهــا وكـيــفـيـة تــعـيــيـر ا
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ـركـز االرشـادي في بـابل مـشـاهـدة واقــام ا
حـقلـية حول اكـثار بـذور اصناف وسالالت
ــزرعــة وهـــجن مــحــاصـــيل اخلــضـــر في ا
االرشـاديـة في احملـاويـل بحـضـور عـدد من
. وجـــرى خالل اخملــــتـــصــــ والــــفالحــــ
ـشـاهـدة الـتـطـرق الى مـحـاور عـدة مـنـها ا
الـتـعـريف بـبـرنـامج اكـثـار بـذور واصـناف
وسـالالت وهــجن مـــحــاصــيـل اخلــضــر و
ـتمثـلة بـنشـر االصناف اهـداف البـرنامج ا
احملـلية واالعتمـاد عليها وتـقليل االصناف
ــسـتــوردة الـتــطـرق الى اهم الــهـجــيـنــة ا
اصــنـاف مــحـاصـيل اخلــضـر الــداخـلـة في
الـبـرنـامج وكـذلك دور الـفالحـ فيه . وفي
الـسـياق ذاته  اجـراء جولـة مـيدانـية في
الــبــيــوت الــبالســتــيـكــيــة لــلــتــعـرف عــلى
ـزروعة ضـمن البـرنامج ومـنها االصـناف ا
مـحـصـول الـبـاذجنـان وكـيـفـيـة اكـثـار هـذه
االصـــنـــاف واحملـــافــظـــة عـــلى الـــصـــفــات
الـوراثــيـة بـاإلضـافـة الى الـطـرق الـعـلـمـيـة

تبعة خلدمة احملصول. ا
وضـمن اخلـطة االرشـادية لـبـرنامج تـنمـية
ـركز مـحـصـول احلـنطـة في الـعـراق اقـام ا
االرشـادي في مـحـافـظـة البـصـرة مـشـاهدة
ـرشــة واخــتــيـار فالحــيــة حــول تـعــيــيــر ا
كـافحـة ادغال احلـنطة ـناسـبة  الـتراكـيز ا
في مـنـطـقـة اجلـوابـر بـالـبـصـرة . واضـاف

مـشروع الترقيم الوطني للثروة احليوانية
في الــعــراق لــغـرض جــمع مــعــلــومـات عن
اعــدادهـا مـدعم بــنـظـام جي آي اس والـتي
سـوف تـسـتـعـمل في وضـع اولويـات حـفظ
ـصـادر وبـرامج الـتـحـسـ الـوراثي تـلـك ا
ـسـتقـبلـية واعـداد قـاعدة بـيانـات حديـثة ا
راقبة وضع وقابلة للتحديث بشكل دوري 
ـو او سـالالت احلـيـوانـات الـعـراقـيـة من 
انـحدار وحتديد مـستوى التـهديد ان كانت
مـعـرضة لـذلك ووضع احلـلـول لالستـجـابة
الـطـارئـة وانـقـاذهـا .كـمـا  خالل الـورشة
تــدريـب مــوظــفــ من الـــشــعب الــزراعــيــة
الـتابعة الى مـديرية الزراعـة والعامل في
وحـدات الــثـروة احلـيـوانـيـة من اجل نـشـر
ثــقـافـة الـتــمـيـيـز بــ سالالت احلـيـوانـات
الــعـــراقــيــة لـــدى الــعــامــلـــ من الــكــوادر
الـزراعـيـة والـبـيطـريـة اضـافـة الى تـنـشيط
ـصــادر الـوراثـيـة فــريق عـمل يــزود قـسم ا
ـــعـــلـــومـــات تــتـــضـــمن اعـــداد وسالالت
ـــوجـــودة في احملـــافـــظـــة احلـــيـــوانــــات ا
وتـثبـيتهـا على خرائط مـعدة ورصد الـنمو
واالنــــحــــدار في اي ساللــــة من الــــسالالت
لـغـرض اجراء الالزم.وتـنـفيـذا لـتوجـيـهات
ـسـاعـدة الـعـديـد من اجلـهات احلـسـني و

ـشاهـدة التـطرق الـبـيان انه (جـرى خالل ا
الـى االدارة اجلــيـــدة لـــلـــمـــحــصـــول واهم
االجـراءات الـعـلمـيـة في تشـخـيص االدغال
ـبـيـدات الالزمـة لـكل نـوع وطـرق حتــديـد ا
ــكــافــحـة مـع ضـرورة تــوقــيـت اجــراءات ا
وسم اضافة الى اهـمية استخدام حـسب ا
ــبـيــدات الـزراعــيـة حــسب عـمــر الـنــبـات ا
وعـمر االدغـال مع االلتـزام التـام بالـكمـيات
ـوصى بــهـا عــلـمـيــا لـغـرض والــتـراكـيــز ا
ـكافـحة االسـتفـادة القـصوى من عـملـيات ا
ــكــافــحــة ضــد االدغــال وكــيــفــيــة اجــراء ا
بــالـطــرق احلــديـثــة والـعــلــمـيــة بـواســطـة
ـرشـات احملـمـولـة وبـالـسـعات االجـهـزة وا
اخملـتـلـفـة وهـذه االجـراءات تـسـاهم بـشـكل
فـــعـــال في زيـــادة انــتـــاجـــيـــة احملــاصـــيل
الـسـتراتـيجـية واهـمـها مـحصـول احلنـطة
الـذي يـلـعب دورا مهـمـا في زيادة اقـتـصاد
الـبلد).وعقدت وزارة الزراعة حـلقة نقاشية
ـــشـــاريع الـــصـــغـــيــرة و حـــول أهـــمـــيــة ا
ـتـوسـطة بـحـضـور عدد من اخملـتـص و ا

الباحث في هذا اجملال.
ـشاريع تـطـرقت احلـلـقـة الى أهمـيـة هـذه ا
فـي دعم االقــــتــــصــــاد الـــوطــــنـي من خالل
الـقــضـاء عـلى الـبـطـالـة  اذ ان تـنـفـيـذهـا و
دعـمـها يـسـاعـد الدولـة عـلى تشـغـيل اعداد
ــنــتج كــبــيــرة من الــشــبــاب و تــشــجــيع ا
الـوطـني و حتـس دخل الـفـرد و احلد من
تـدفق الـعلـمة الـصعـبة الى خـارج البالد و
بـالتالي دعم العملـة احمللية. واشار البيان
الـى انه (تـــمت مـــنــــاقـــشـــة الـــيـــات دعم و
تــوسـيع هـكــذا مـشـاريع عن طــريق إنـشـاء
صــنـدوق تــمـويل خــاص يـسـمـى صـنـدوق
تـوسطة و ـشاريـع الصـغيـرة و ا تـمويل ا
صـارف االهلـية يـكـون تمـويله عن طـريق ا
وثوقـة في العراق  بـاإلضافة ـعتمـدة و ا ا
صارف احلـكومـية و ضـرورة توجه الـى ا
ـشــاريع الــدولــة نــحــوهــا حــيث ان هــذه ا
ـتـقـدمة). و تـعـتـمـد علـيـهـا دول العـالم ا
الــتـطـرق كــذلك الى عـدد من االمــثـلـة حـول
ـشــاريع الـصـغـيـرة الـتي تـخص اجلـانب ا
الـــزراعي وبــاإلمـــكــان انـــشــاءهـــا من قــبل
الـــشــبــاب و الـــعــاطــلـــ عن الــعـــمل مــثل
مــشـــاريع تــربــيــة الــدواجن و االســمــاك و
تــربـيـة الـنـحل و تـســويق الـتـمـور و كـذلك
مـــشـــاريـع كـــبس االعـالف حـــيث تـــســـاهم
جـمــيـعـهـا في تـقـلـيـل الـبـطـالـة و تـشـجـيع

االنتاج احمللي.

والــتي تـشـعــرنـا بـالــراحـة الـنــفـسـيـة
والـــهــدوء خــاصـــة في هــذه األجــواء
و والـعـبـارات الـترحـيـبـيـة الصـبـاحـية
راقبـات لظروف بعض أيـضا مراعـاة ا
الـطالـبات).مـؤكدة(أن الرهـبة الـتي كنا
نشعر بها تراجعت ولم تعد كما كانت
عـليه من قبل كحالـة االستنفار من قبل
جــمـيـع األسـرة فــاألمـر اآلن قــد تـغــيـر
وتـبـدل فـالكـل يهـمه الـراحـة النـفـسـية
لـــلـــطــالـب ســواء مـن قــبـل األســرة أو
ـــدرســـة )مـــبـــيـــنــة (ان اجملـــتـــمع أو ا
لـلقنوات الـفضائيـة ووسائل التواصل
االجـتماعي والصحف وغيرها دور في
الـتـنـويـر في هـذا اجملـال).وقـال خـبراء
انـه(اعـتــاد األبــنــاء - مـن أيــة مــرحــلـة
عـمـريـة - على الـتـركـيز عـلى الـدرجات
الـنهـائية ولـيس عمـليـة التعـلم نفـسها
ومــا يــتــعــلـمــونه وهــذه ظــاهــرة غــيـر
ســلـيــمـة. أمــا بـالــنـسـبــة ألبـنــاءنـا في
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يـرتبط االمـتحـان بالـقلق واخلـشية من
الـفـشل. فـكـيف نـتـجـاوز هـذا الـهاجس
فـي االيام الـصـعبـة ونـحن عـلى ابواب
امـتحانات نـصف السنة? بالـتأكيد يتم
ـــــدرســـــة ذلـك بـــــالـــــتـــــعــــــاون بـــــ ا
ــــرشــــدة والـــــبــــيت.وعـن ذلك قــــالـت ا
الـــتـــربــويـــة أمل جـــعـــفـــر(إن اجلــانب
الــنـفــسي هــام جـدا خــاصـة في فــتـرة
االخــتـبـارات وأن الــبـرامج اإلرشـاديـة
هــامــة جـدا والــتي تــكــون طـيــلــة أيـام
الــعــام الـدراسـي) مـؤكــدة (ان األجـواء
ـريحة مطلـوبة جدا خاصة الـنفسية ا
فـــتـــرة االخـــتـــبـــارات ســـواء من قـــبل
ـــنـــزل).وقـــالـت مـــديــرة ـــدرســـة أو ا ا
دارس الـثانويـة ببـغداد (قبل الحـدى ا
ايــــام طـــالــــعت فـي احـــدى الــــصـــحف
الـعربية فكرة ساعمل على تنفيذها في
ـدرسـة ايـام االمـتـحـانـات ومـحـورهـا ا

ـدارس على قاعات مـسميـات تطلـقها ا
االخـتـبارات لـلـحد من رهـبـة االمتـحان
مــثل :صــنــاع الــتــمــيــز عـالـم اإلبـداع
ن تـزهـر الـقـاعـة بـوجـودهـا مـرحـبـا 
مـسـتـقـبلي أمـامي سـأصل إلى الـقـمة
ـوقف اخـتـبـاري مـتـعـة الن أمـيـرات ا
ذلك بـالـتأكـيـد يسـهم إلى حـد كبـير في

رفع معنويات الطالبات).
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ويـشـير خـبـراء الى (وجود الـعـديد من
الـبرامج  االرشادية الـتي تؤثر وبشكل
إيـجـابي عـلى نفـسـية الـطـلبـة وتـخفف
من حـدة الـتوتـر الذي قـد يشـعرون به

وهو ما يعرف بقلق االختبارات ).
وعـنـد سـؤال الـطالـبـة جـمـيلـة الـعـنزي
عن االشـــيــاء الــتي جتــعــلــهــا تــشــعــر
بالراحة في فترة االمتحانات قالت (إن
يـز تلك الفـترة هي البـشاشة أهم مـا 
ـدرسات الـتي نـالحـظـهـا علـى وجـوه ا

عـلــيه الـسـعي لـلـحـصـول عـلى درجـات
عـالـيـة وعنـدمـا مـناقـشـته في  خـيارات
ـقـبـلـة  ــهـنـيـة ا مـســتـقـبـله وحـيـاته ا
فــسـوف جنــده يـتــعـلم ويــفـهم ويــعـمل
جـديــا لـلـحـصـول عـلى درجـات عـالـيـة.
ولـلتشجـيع قوة سحريـة ال تخيب أبدا.
كـــلــمــا كــان االهـل ايــجــابـــيــون مع مــا
درسة  فان ذلك يـنجزونه االبنـاء في ا
ســيــدفــعــهم لـالهــتــمــام  أكــثــر وأكــثـر
وسـيحبون أن يكونوا دائما عند حسن

ظن االهل. 
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أمـا إذا قلل االب او االم  من مجهودات
االبن "او االبــنــة" وأحـبــطــتِه بــكـلــمـات
وأفـعال سلبية فسوف يفقد الرغبة في
بـذل اجلهد.. وسيدخالن حربا ال معنى
لـهـا. لـذا يـجب احملـافظـة  عـلى الـطـاقة
اإليـــجـــابــيـــة ).وتـــقـــدم األخــصـــائـــيــة
الــتـربــويـة والــنـفــسـيـة امــنـيــة سـالم 
بـعض االرشادات الواجـب  على أولياء
األمـــور اتـــبــاعـــهــا مـع األوالد في أيــام
االمــتـحــانــات مـنــهـا : اخــتـيــار أوقـات

ــجـرد مــنــاســبــة لـلــمــذاكــرة ولــيس 
عـودتـهم مـن امـتـحان سـابـق ومـراعاة
واد األكثـر تركيـزًا ثم التدرج الـبدء بـا
بــاألســهل.مــراعــاة الــفــواصـل وأوقـات
الـراحة وليس حشـو الدماغ على طول
الـــوقـت. وشـــرب الـــســـوائـل بـــكـــثـــرة
وخـاصة احملالة بالعسل للتركيز وألن
ـــاء لـــكـي يـــبـــقى ـخ يـــحـــتـــاج إلـى ا ا

نشيطًا. 
ـأكوالت الـغنيـة بأومـيغا 3 مع تـقد ا
والــزنـك لــلــطــفل وبــصــور مــخــتــلــفــة.
ـذاكرة شيء جميل وإشـعار ابنك بأن ا
ولـــيــست عـــقــابًــا وهـي في الــنـــهــايــة
ــا يـتــمــنــاه.ومن الــضـروري وســيــلــة 
الــــتـــحــــكم في أعــــصــــابـــنــــا حـــتى ال
نــخــســرهم أو نـؤذي مــشــاعــرهم حـ
يـخـطـئـون فـضال عـلى جتـنب الـتـهـديد
والـوعيـد والتـخويف.ومـعرفـة أن هناك
فـروقًـا فـرديةً فـلـيس من الـضروري أن
يــكـــون أوالدنــا مــتــفــوقـــ في جــمــيع
وال نـنسى ضـرورة الـتشـجيع ثم ـواد ا

التحفيز).
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اخلـــدمــة) مــنـــوهــاً (إلى أن احملــوالت
الـعـاطـلـة الـتي تـرد لـلـورشـة من عـموم
احملـافـظة  وأسـبـاب إعـطابـهـا نتـيـجة
األحـــمــال الـــعـــالــيـــة فــضـال عن ســوء
دة األحـوال اجلـوية  مـشيـراً إلى أن ا
الـقـصـوى لـصيـانـة احملـولة  24سـاعـة
فـقط).وأضاف بريدي (أن هنالك أعمال
صـيـانة بـعض األحـيان تـكـون موقـعيه

مــيـدانـيـة في مــحل نـصب احملـولـة في
حـالـة األعـطـال الـبـسـيـطـة)  مـبـيـنـاً ان
(تـفاصـيل احملوالت الـتي  صـيانـتها
حـسب السـعة وكانـت " محولـة سعة /
250 ك. ف /  بـــعــدد (246) مـــحـــولــة
ســـعــة / 400 ك.ف / بـــعــدد 193 أمــا
مــحــولـة ســعـة  / 100 ك.ف / فــكـانت
بــعـدد (12) فــضالً عن مـحــوالت سـعـة

/630 ك.ف/ عـــدد ثالث مــحــولــة عــدد
تـسع سـعات /  100ك.ف)   الفـتاً إلى
أن (هـنـاك تـأكـيـدات ومـتـابـعـة من قـبل
الــســيــد مــديــر عـام الــشــركــة الــعــامـة
لـتـوزيع كـهـربـاء اجلـنـوب عـلى أهـمـية
أجــراء عــمـلــيــة الـصــيــانـة والــتــأهـيل
ـثـالـيـة من اجل تـقـد بـالــتـوقـيـتـات ا

أفضل خدمة للمواطن).
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طـالعة الـكتاب الرائع كلمـا اشتدت عـلينـا سهام احلقـد وصراعات احلـياة اعود 
لـرجـاء الـنـقـاش (تـامـالت في االنـسـان)  فـهـو كـمـا يــقـول مـؤلـفه اشـبه بـاقـراص

االسبرين تخفف االلم.
 نـعم هـذا الـكـتـاب الذي صـدرت طـبـعـته االولـى عام  1963واعـيـد طـبـعه مـرات
مـتـعددة ومـازال يحـتـفظ بسـر جناحه فـي حتلـيله الـنـفسي العـماق الـشـخصـيات
الشـريرة احلاقدة على كل اشكال النجاح في اجملاالت كافة وفي كل مكان وهذا
النـوع من النـفسـيات كـما يـقول الـنقـاش ( اليجـد مخـرجا الزمـته اال في كراهـية
ـمـتازين وحتـطـيمـهم وفرش طـريـقهم بـاالشواك  االمـتـياز والـعمـل على تـشويه ا
متاز هو نقد غيـر مباشر الصحاب هذه النـفسيات يبرز مافيهم من فالشـخص ا
نـقص.... وهم يـعـادون االمـتـيـاز في كل صـوره سـواء كان  هـذا االمـتـيـاز وجـها
جمـيال  او شخـصا محـبوبـا صادقا  او عـمال ناجـحا والـدافع االساس الذي
لكون صفـة جميلة تمـيزهم عن الغير يحرك هـذه النفسيـات هو ان اصحابهـا ال

وهم في الوقت نفسه اليعملون واليجتهدون الكتساب هذه الصفة اجلميلة).
 ان هذا الـنوع من البشر الـذين نلتقـيهم كل يوم ونضـطر للتـعامل معهم ونراهن
على امكـانية اصالحهم ليكونوا قوة ايجابية في تغيير االحوال ومجابهة الفساد
ضح لكننا نكتشف ماتوصل اليه النقاش( انهم نوع من ـصلح ا ومؤازرة ا
الـبـشـر يـكـره  االمـتـيـاز  ويـعـادي الـتـفـوق  ويـخـاف خوفـا عـمـيـقـا مـن ان يرى
وهـبة المعة ... اليحب ان يرى  تـمثاال جميال تنـظر اليه العيون شخصـا يتمتع 
باعجـاب  وتلتف حوله القلـوب باعمق مافيهـا من عاطفة  ولكنـه يستريح تماما
اذا حتطم هـذا التـمثال  وراء مـجمـوعة مـتناثـرة من االحجـار ).... والندري ماذا
ــشـهـد الـعـراقي في ظل الـفـوضى غـيـر سـيـقـول الـنـقـاش الـكـبـيـر وهـو يـتـامل  ا
ـنــاصب الــذي وفـر االجــواء لــهـذه اخلالقــة وغــيـاب الــقــانـون والــصــراع عـلـى ا
ـعـنوي  لـلشـرفاء حتت ذرائع ؤامـرات  واالغتـيال ا ـريضـة حلـوك ا النـفسـيات ا
شروع.  وعلـينا ان نتصور ح يقرر مختـلفة لتحقيق احالمها وطـموحها غير ا
ريضة ح الشرفـاء  االنسحاب من مواقعهم بالذي ستفعله هذه الشخصيات ا
تـتـمكن مـن رقاب الـنـاس.. وابسط مـانـتوقـعه  انـهـا ستـكـون مثل حـصـان طرواد
يـخـتـرقون فـيه اخـر قالع الـنـزاهـة والشـرف بـعـد ان ارتـضـوا ان يكـونـوا مـطـايا

لالحــزاب واصـحــاب االغـراض الــســيـئــة  واســرى لـعــقـدهم
الـشـخـصيـة. سـنرى حـيـنـها  اخـر مـاتـبقى من مـنـجـز وقيم
خراب وسـنجد كل شريف مخلص محاصراً ومتهماً وفي
ـكـر الـسىء اال بـاهـله ...واليـصح اال الـنـهــائـيـة اليـحـيق ا

الصحيح.
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أثـناء اخلدمـة اإللزامـية بعـد التخـرج من اجلامـعة  في أواسط الـسبعـينات 
يالديـة نشاطنـا الراعي أليام شبابـنا والنشوة وقـبل حلول ليلـة رأس السنة ا
الـساكنـة في أوقات فراغـنا وعطـر اللحـظات تـتغلـغل ب اخلطـوات  لم تنفك
ـرح والفـرح وإن أقتضى الـقوة أبـداً في البحـث عن أساليب جـديدة لـزيادة ا
ـعاطف طـر الـبـاردة تقـشـعـر لهـا ا الـسيـر في مـنـتصف الـلـيل حتت زخـات ا
وتـصـبب لـها األنـوف خـجالً من طـرقـات شبـه خالـيـة من أقـدامٍ كـانت ترقص

حول مدافئ الفحم واخلشب . 
كـان صحبـتي يعتـمدون علـى همّتي ونـشاطي في احلصـول على اإلجازة من
ؤجرة في بـداية الشـارع القريب عـمل مضنٍ في وزارة (… ) وثانـيا غرفـتي ا
من الـوكـاالت لـبـيع قـنـاني …… وزجـاجـات …… األجـنـبي اسـتـطـيع أن أحـصل
عـلى بـعـضـهــا بـعـد االلـتـزام بـالــطـابـور اخملـصص لـلـرجــال  كم تـمـنـيت لي

راد .  صديقة تقف في الطابور اخملصص للنساء لسهول حصول ا
مـا أصعب الـلحـظات حـينـما يـصل دورك ويـأسف لك صاحب الـوكالـة بنـفاد
ـتـوفـرة معـنـى ذلك تـسـعى مـهـروالً الى وكـيل آخـر . كـان حتـضـير الـكـمـيـة ا
ـستـلزمـات واجبـاً ومن أسـاسيـات احليـاة وأعتـقد أنـه أهم من نفط الـتدفـئة ا

ائدة. عجون وطبق بيض ا وعلب ا
سـؤوليـة كبـيرة عـلى عاتـقي في تـوفيـر كل ما يـطلـبه أصحـابي وعليّ كـانت ا
تــهـيــأت الـغــرفـة بــفـرش (بـطــانـيــات) ومـا عــنـدي من مــسـتــلـزمــات اخلـاصـة
سـجل) وعـدد من األشـرطـة (الكـاسـيـتات) بـالضـيـوف . جـهـاز التـسـجـيل (ا
ألغـاني أم كلثـوم وعبدالـوهاب وعبداحلـليم وحتـى شيخ إمام وتـتبدل األغاني
ستمع لكل خمسـة دقائق لكن حتما بعد ساعة أو ساعت حـسب طلبات ا
يـنـتـهي الـوجه األول من الـكاسـيت ولـم يكـتـرث أي مـنـا بـتـبـديل الـوجه اآلخر

ألكمال األغنية . 
قـد حتتدمُ النقاشات بحذر تام خاصة جميعنا نكره النظام لكن لن نبوح ذلك
ضحكة رغم بـعضنا منـتمي للحـزب احلاكم  أما جانب الـنكات والطـرائف ا
لـهـا مــتـخـصص مـن أصـدقـائــنـا ويـتــبـادل الـدور فـي ذكـر الـغــيـاب الـذين لم

يحالفهم احلظ في احلضور حلفلتنا البسيطة .
شاريع عـديدة (في السنة الـقادمة) والفأل احلسن تـنتهي ليلة رأس الـسنة 
رّ العام بسالم يـتضح من هذه الليلـة إذا كان بها مرح وضحك مـعنى ذلك 
وخـير أما إذا انتاب جلسة السمر خصام وبكاء وعويل معنى ذلك الله يستر
ـحظـورنا أن نـذكر خطـة الزواج ومنْ هي صـاحبة من هـذه السـنة . لم يكن 
احلظ الـسعـيد  خـاصة عـنـدما نـستـمع بـحديث صـديقـنا عـن محـبوبـته التي
ـتوسط ليومـنا هذا  ولم يصـدق أحد منا حـينما أحـبها منـذ الصف الثالث ا

سمعنا أنه طلق حبيبته بعد شهر واحد من الزواج .
احلـديث قـد يـبـدو فـيه ذكــريـات لـكـنه جـهـاز مـقــيـاس يـشـبه مـقـيـاس درجـات

احلــرارة في الــطــقـس حــيث أخــتــلـف كلّ شيء مــنــهم
يـصف االخـتالف إيـجـاباً ومـنـهم من يـذكـر سـلـبـياته
قـالة هو أن هذا الطابور عـلى الفور لكن خالصة ا
تخـصصة انتهت ونزع شارع أخـتفى والوكاالت ا
ة بحلة جديدة منهم من يعجبه الـرشيد حلته القد

ومنهم من ال يعجبه.
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يل لتـعاطي احلشـيشة لـو لم اسمع بكـثرة عن مزاج الـشبـاب اجلديد الـذي 
بـعد بعد مزجها بـدخان االركيلة.ويبـدو ان ما كنا نسمـعه من الفضائيات عن
ظـاهـرة تـفشـي اخملدرات فـي مـجتـمـعـنـا بـ الـشـبـاب بـات حـقـيـقـة مـلـمـوسة
تـركتهـا احلكـومة دون ان تـتابعـها.ولـعل عدم مـعاجلة هـذا االمر سـيكـون بعد
قبـلة امام ـشكلـة االكبر الـتي تضع اجملـتمع كله,واحلـكومـات ا اعـوام قليـلة ا
ـسؤولـة ان تضع حـلوال لـهذه مـشكـلة خـطيـرة جدا.وسـيتـع عـلى اجلـهات ا
الـظـاهـرة اخلـطـيـرة.ان تـوفـيـر غـرامـ من احلـشـيـشـة قـد يـكـون في الـقـريب
ليء الـعاجل هدف شـاب يضطـر الرتكاب الـسرقـة كي يوفر لـنفسه الـدخان ا
ة الـقـتل من اجل ان يحـصل عـلى غذاءه بـنـكهـة احلـشيـشة,وقـد يرتـكب جـر
الـروحي اجلديـد.لـذلك ال بد من خـطـوات جديـة تـقوم بـهـا احلكـومـة للـحد من
ظـاهرة تفشي هذا االمـر ب الكثيـرين.لكننا نرى ان الـصراع السياسي اهم
ـبدأ ان الـشاب خـير من اي مـعاجلـة اليـة مشـكلـة.واظن ان احلـكومـة تعـمل 
بـطبـعه ولن يـتـعاطى مـا يـضره.ومـا دام االمـر في دفـتر الـغـيب ولم تظـهـر اية
اشــارات خــطــيــرة تــلــفت االنــتــبــاه الى عــدد اجلــرائم الــتي تــرتــكب بــســبب
احلـشيـشـة فـان االهمـال احلـكـومة لـهـذا االمر سـيـظل الى ان يـنـفجـر بـركان
االدمـان فـجـأة في وجـوهنـا.وعـنـدهـا يـبـدأ الـبـحث عن احلـلـول في الـلـحـظات
االخـيرة. الصـراع السيـاسي اهم من تعـاطي الشـباب للـحشيـشة واخملدرات
صالح افضل من مواجـهة كالم يقال ليس فيه من وحـبوب "الكبسلـة".حرب ا
ـ مـخـتـلـفــ ال يـلـتـقـيـان ابـدا.عـالم الـصـحـة شيء.اذن نـحن نـعــيش في عـا
,وعــالم الـطــبـقـات ـغـا ســيـاسي غـامـض كـله صــراع سـيـاسي,وبــحث عن ا
الـبائـسـة الـتي تـعـاني عذابـهـا بـعـيدا عـن الطـبـقـة الـسيـاسـيـة الـتي تـؤمن بان
دورهـا هو الـبحث عن مـصاحلهـا.ولهـذا تكـون نظـرية احلـكم اجلديدة هي ان
سـؤول عن انـحراف ابـنه.علـى العـائلـة ان حتـتضن ابـنهـا وابـنتـها االب هـو ا

بـسور كسور الص فتـمنعهما من االنـحراف.اما الطبقة
الـسيـاسـية فال دور لـهـا في هذه الـقضـيـة.ان احلكـومة
ـول مالـي وظيـفتـهـا بيع الـنـفط وصرف امـواله كـما
تـشــاء.وهـذا يــعــني ان حـدود الــطـبــقــات الـدنــيـا من
اجملـتمع هي جـغرافـيا ال تهم الـسيـاسيـ باي شكل

من االشكال.
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اعـلـنت شـركة نـفط مـيـسان عن عـزمـها
ـعـاجلة الـنفط افـتـتاح اجملـمع الـثالث 
الـذي يعـد اضخم مـجمـعاتـها الـنفـطية
ـقدار وسـيـسـهم في زيـادة انـتـاجـهـا 
200 الـف بـــرمـــيل يـــومــــيـــا في حـــقل
احلــلـفــايـة الــعـائــد لـلـشــركـة .واوضح
مــديـر عــام الـشــركـة عـدنــان نـوشي ان
رحـلـة االخـيرة ـثل  ا ـشـروع  (هـذا ا
لـعـمـلـيـات تطـويـر حـقل احلـلـفـاية و
احــالـته الى شـركـة  cpeccالــصـيـنـيـة
وبـــاشـــرت به في نـــيــســـان من الـــعــام
ـــاضي 2017 وقـــد بــــلـــغت نـــســـبـــة ا
ـائـة) مـشـيـرا االجنـاز اكـثـر من 96 بـا
الـى ان (مالكـات نـفط مـيـسـان وشـركـة
ـســتــثــمـر بــتــروجـايــنــا الــصـيــنــيــة ا
الـرئيسي حلـقل احللفايـة اشرفوا على

عمليات اجناز هذا اجملمع).
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ــشـــروع نــصب واضـــاف (يــتــضـــمن ا
وتـشغيل اربع ضفاف للـمعاجلة بطاقة
50 الـف بــرمــيل يــومــيــا لــكل ضــفــة 
وتـتـكـون كل ضـفـة من عـدد من عازالت
ـــــــاء ـــــــلـح وا الـــــــغــــــــاز وعـــــــازالت ا
ــبـادالت الــكــهـروســتـاتــيــة وعـدد من ا
احلــراريـة والـصــمـامـات الــكـهـربــائـيـة
والــهــيــدرولــيــكــيــة وكــابــســات الــغـاز

شروع ومـلحـقاتـها  وكذلك يـنضـمن ا
وحـد بـطـاقة نـصب مـجـمع االنـابيـب ا
200 الـف بـرمــيل يــومــيــا الــذي يـربط
االبـار بـضـفـاف اجملمع االربـعـة   كـما
ـشــروع انـشـاء 4 خــزانـات يــتـضــمن ا
كـبـيـرة سـعـة اخلـزان الـواحد  30 الف
بـــــرمــــيل  و11 خـــــزان مــــخــــتـــــلــــفــــة
االســتـخـدامـات ومـد 6 خــطـوط نـاقـلـة
رئـيسيـة ونصب محطـة لتوليـد الطاقة
الــكــهــربـائــيــة بــقـدرة 150مــيــغـا واط
ـشــروع اضـافـة الى نـصب لــتـشـغـيل ا
مـنــظـومـة سـيـطـرة الـكــتـرونـيـة عـالـيـة
الــدقــة لــلــتــحــكم بــعــمــلــيــات االنــتـاج
ـــعــــاجلـــة ومـــنـــســـوب الــــنـــفط في وا
اخلـزانات).يشار الى ان حقل احللفاية
شــهـد تــنـفــيـذ عــمـلــيـات تــطـويــر غـيـر
مـسبوقة مـنذ العام 2010 بـعد احالته
الى شــركـة بـتـروجـايـنـا الـصـيـنـيـة في
جوالت التراخيص الثانية وصوال الى
انتاج 400 الـف برميل يومـيا وكميات
ـــؤمل كـــبـــيـــرة من الـــغـــاز الـــذي من ا
مــعــاجلـته واالســتــفـادة مــنه من خالل
مــشـروع مــعـاجلــة الـغــاز النـتـاج 300
مـلـيـون مـكـعب قـدم قـيـاسي ( مـقـمقم )
الــذي هـــو قــيــد االحــالــة الى شــركــات
الـتـنـفيـذ  .عـلى صـعيـد اخـر أعـلن فرع
تــوزيـع كــهــربــاء مــيــســان احــد فــروع

تــشــكــيالت الــشــركــة الــعــامــة لــتــوزع
كـهرباء اجلنـوب  عن صيانة وإصالح
عـــدد كــــبـــيـــر من احملــــوالت خملـــتـــلف
الـسـعات وتـعيـدها لـلـعمل في الـشبـكة
الـكـهـربائـيـة في احملـافظـة خالل الـعام

اضي . ا
W½UO  WOKLŽ

وقـال مدير الفـرع جاسم راضي بريدي
ان (عـملـيات اإلصالح والصـيانة خالل
عـام 2018 بــلـغت 451 مــحـولـة وذات
سـعـات مخـتـلـفة بـعـد تأهـيـلهـا أعـيدت
لـلـعـمل ضمن الـشـبكـة الـكـهربـائـية قي
عــمـوم احملـافــظـة). وتـابع (أن عــمـلـيـة
الـــصـــيـــانـــة واإلصـالح تـــتم من خالل
الكـات الهندسـية و الفنـية في شعبة ا
فــحص وصــيــانــة احملـوالت الــتــابــعـة
لـــلــفــرع  ومـــوضــحـــاً بــان أعــمـــالــهم
ـعطـوبة ـلـفات ا تـتـلخص بـاستـبدال ا
جلــهــة الــضــغط الــعــام إلعــادة الـقــلب
احلـديدي  واسـتبـدال وصيـانة عوازل
الــضـغط الــعـالي و الــواطئ فـضالً عن
حلــام الـــبــدن مع إضــافــة كــمــيــات من
الـــزيت والــفـــلــتــره بـــواســطـــة جــهــاز
خـــــاص).وأشـــــار  (الـى أن من ضـــــمن
أعـمال الصيانة التي يـقوم فيها الكادر
هـي فــحـص احملـــولـــة في مـــراحـــلـــهــا
األخــــــيـــــرة من اجـل أعـــــادتــــــهـــــا إلى
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