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لـشــراء بـنك خــلـيــجي له فـروع في
تحدة وقطر في اإلمارات العربية ا
إطـار ستـراتـيجـيـة لزيـادة إيراداته

خارج سوقه احمللية. 
ــــصـــرف عــــلـق ا فـي وقت ســــابق 
أيـــضــا خـــطــــــــــطـــا لـــشــراء بـــنك
جتـاري في تـركـيـا بـسـبـب الـهـبوط
لــــــكنه ال الشـديد في قيـمة الليـرة 
يــزال مـهـــــــــتـمـا بـشـراء عـلى بـنك
فـي تــركـــيـــا أكــبـــر شـــريك جتــاري

للعراق. 
ويرى الـهيمص ان (هـناك بـنك ال
نــزال نــتـــطــلع إلـــيــهـــمــا وال تــزال
موضحا العملية في مرحلة مبكرة)
ـصـرف يـؤدي دورا مـهـماً في ان (ا
إعـادة بــنــاء الـعــراق وتـطــــــــــويـر
الـبـنـيـة الـتــحـتـيـة وسـيـسـاعـد ذلك
عــلى دعم مـيـزانـيـته  الـعـامـة الـتي

ت إلى 30 مليار دوالر). 
ويخطط أيـضا إلطالق صندوق في
الربع األخـيـر من عام  2019 يركز
عــلى إقــراض الــبــنــوك الــعــراقــيــة
لتـمويل الـتجـارة الدولـية حيث من
ــوافــقــات بــحــلـول ــتــوقع نــيل ا ا

قبل.   تشرين األول ا
ــصــرف مـنــتــجــا جــديـدا واطــلق ا
بــأسـم ســفـــرتك عـــلـــيــنـــا القــراض
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ــصـــرف في ـــوظـــفـــ . وكــتـب ا ا
فيسبوك امس انه الـتزاماً بتطبيق
ــركــــــــــزي في مــبــادرات الــبـــنك ا
ــالي ارســـاء مــفـــهــوم الـــشــمـــول ا
ــصــرف في دعم وتــعــزيــزاً لــدور ا
ـوظفــــــــــ مالـياً بـضمان قـطاع ا
رواتبهم نعلن عن اطالق منــــــــتج
مـصـــــــــرفي جـديـد بأسم (سـفرتك
عـــلــيـــنــا) القـــــــــــراض مـــوظــفـــي
ــوطـــنــة رواتـــبـــهم لــدى الــدولـــة ا
ـصـرف بـقروض الغـراض الـسـفر ا

اخملتلفة.

5B « w  lÝu² « ©ÊU e «® ‡  b R¹ hLON «

 WO dB*«  «œ«d¹ù« …œU¹“ ¡«—Ë ZOK)«Ë
ويـستـورد القـطـاع اخلاص الـكثـير
صرف من تلك البالد)¨مؤكـدا ان (ا
دخل إلى الـــســعــوديــة هــذا الــعــام
حـيث فتح أول فـروعه في الـرياض
وســيـدخل الــفـرع حــيـز الــتـشــغـيل
ـــــقــــــبل الــــــكـــــامـل في أيــــــلــــــول ا
الفتا للـتركـيزعلى تـمويل الـتجارة)¨
ـصــرف أوقف مـحـادثـات الى ان (ا
استـحواذ مع بـنك خلـيجـي بعد أن

قرر عدم البيع). 
ــصــرف وبــلغ إجــمـــالي إيــرادات ا
العراقي للتجارة 550 مليون دوالر
في عام 2018 حـيث اسـهم تـمويل
وتشـكل أنشـطة الـتجـزئة الـتجـارة 
ـصرفـيـة والعـملـيـات الدولـية 25 ا
ـئـة من إيـراداته الـتي يـسـعى في ا
ـئة حـلول الى زيادتـها نـحو 30 با

عام 2022.
ــصــرف لــفـــتح مــكــتب ويــخـــطط ا
تـــــمـــــثـــــيل فـي الـــــصـــــ الـــــعــــام
ويـعـمل على تـرقـية رخـصته ـقبل ا
فـي أبـــــوظــــبـي إلى شـــــركــــة إدارة

أصول من مكتب تمثيلي. 
وتــبــلغ  أصــوله نــحــو 30 مــلــيــار
ــــئــــة من بــــنــــحــــو 80 فـي ا دوالر
أنـــشــــطـــة تـــمـــويـل الـــتـــجـــارة في
ـصرف مـحادثات العـراق.وأجرى ا
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ــصــرف الــعــراقي كــشف رئــيـس ا
لــلـتـجـارة فـيـصل الـهـيـمص عن ان
التوسع  في الص واخلليج وراء
زيــــادة إاليـــــرادات مـن أنــــشـــــطــــة
ـصـرفـيــة والـعـمـلـيـات الـتـجــزئـة ا

ئـة من إجمالـي إاليرادات بنـهاية ا
قبلة).  األعوام الثالثة ا

وتــابع ان (الــتــجــارة بــ الــعـراق
والص كـبيرة في القـطاع العام
واخلـــاص حــيث تـــنــشـط شــركــات
الـــنـــفط الـــصــيـــنـــيـــة في الـــعــراق

Ê«œdÐ tK « bLŠ q Uý

أربيل

جتـد الــبـرامج الــتـلــفـزيــونـيــة الـتي تــتـطــرق لإلجـرام صــدى وقـبــوالً عـنـد
شـاهدات عالـية فالـقائمـون عليـها يبتـكرون وسائل شاهـدين وحتظى  ا
ادة الـتـلفـزيـونيـة! وتـبدو هـذه الـبرامج من للـتـشويق واإلثـارة في عـرض ا
ـتعـة; فهي مـادة منـافسة الوهـلة األولى أنـها ال حتـمل في طيـاتهـا سوى ا
ـشـاهدين واسـتـنزاف وقـتـهم; وهذا مـا يـتيح للـهـواتف الذكـيـة في جذب ا
لـبـعض احملـطـات الـتـلـفـزيـونـيـة بـزجّ إعالنـاتـهـا الـربـحـيـة! ولـكن بـالـتـمـعن
والتـأمل العمـيق سيـظهـر لنـا اخلدمـة العظـيمـة التي تـقدمـها هـذه البرامج
ـهوس بإرعـاب الناس وجمع ة ولـلمرضى ا راهـق اجلر للمجـرم و
ال السريع; فهي توفر لهم دروساً علمـية مجانية ذات فوائد جمة! فهذه ا
تفردة في علم اإلجرام الـتطبيقي تثير مـجموعة من اإلشكاليات البرامج ا
ـتـقــابـلـة فــهي من جـهــة تـسـعى إلى تــقـد خـدمــة االخـبـار والــتـقـاريـر ا
والتـحقـيـقات بـتقـريب اجلـمهـور من ظـروف عمل الـقوات األمـنـية واشـعار
واطن بأخطـار اجلرائم وتسلـط الضوء على سـلوك اجملرم لـكنها من ا
جـهــة أخـرى قــد تـتـســبب بـتــأثـيــر عـكــسي يـصل حــدّ الـزيــادة في نـسب
شـاهـدين السيـما الـقـاصرين. وربّـما ال اجلرائم فـهي تـؤثر سـلبـاً عـلى ا
ـهتـمـ بـهذا الـشـأن أن هـذه البـرامج الـتي تـبـحث في عالم يخـفى عـلى ا
اإلجرام قـد أثـارت في عـددٍ من الـبلـدان انـتـقادات واسـعـة لـتأثـيـرهـا على
ن ارتكبوا جـرائم أن ما قترفوه فئات عمريـة معينـة كما اعترف بـعض 
عـروض من شـاشات الـتلـفـاز.; فهي تـمدّ مسـتوحى مـن برامج اإلجـرام ا
ا دفع نـاشطو اجملرمـ بأفكـار وطرق تـساعـدهم على تـنفـيذ خـططـهم; 
راجعـة هذا الـبرامج وضـرورة احتـرام أخالقيات طـالبـة  تلك الـبلدان بـا
ـهـنة. فـاجملـرمـون يـتـصـيّـدون حـاالت مـذكـورة في هـذه الـبـرامج لـتـنـمـية ا
ـة واألدلـة التي ـعـاجلـة أخـطـاء ارتكـاب اجلـر خطـطـهم وتـطـويـر أدائهم 
ا يـشاهدونه ويترسخ في يتركها خـلفه اجملرم فضالً عن تأثـر الناشئة 
ا يـسمى "الـتطـبيع مع أذهانـهم ما يـعرض أمامـهم; قد تـصل في أحـيانٍ 
ــة". وقــد يــجـد الــبــعض أن لــيس هـنــاك من ضــرورة حلــذف هـذه اجلـر
البرامج أو ايقـافها فهي بـرامج شائعة في الـكثير من الـدول إذن ينبغي
اعتمـاد صيغ أخـرى لتقـد هذه الـبرامج كي ال يؤثـر سلـباً علـى التنـشئة
ثال استـدعاء متخصصـ من مجاالت متعددة االجتماعية عـلى سبيل ا
كاإلعالم وعلم النفس وعلم االجتماع قبل بث احللقة وعدم اإلفصاح عن
اخلـبـايـا والـتـفـاصـيل الـتـي من شـأنـهـا تـطـويـر أداء اجملـرمـ واالكـتـفـاء
بالتلميح والـتمويه وذكرها جمـلة ال تفصيالً فضالً عن الـتدقيق في تأثير
اجلوانب الفنيـة من إخراج وموسيقى وتـصوير. وباإلمكـان أيضاً حتس
ـعـلـومـات الـقـضـائـيـة والـقـانـونـية أداء هـذه الـبـرامج بـإغـنـاء احلـلـقـات بـا
ة ة وأثر تلك اجلر تخصص في علم النفس وعلم اجلر داخالت ا و
على الضـحايا واجملـتمع. وأصبـح لزاماً عـلى الفضـائيات أن تـعيد الـنظر

في برامـجـهـا هـذه وأن تصـحح مـسـارها بـاالبـتـعاد
عن دروسها اجملـانية في عـلم اإلجرام التـطبيقي..
قـالتـي أدنى أهمـية اما إن لم تـعـر هذه اجلـهـات 
فهي بذلـك جتسد عن قـصد أو دونه شـعار "كـلنا
يداً بيد من أجل خوض حرب ناعمة ضدّ الشعب

العراقي"!
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لـــتـــوزيع كـــهـــربـــاء بـــغـــداد بـ 90
مـحــولـة تـوزيع سـعـة 400/11 كي
برم مع في اي كما اجنزت العقد ا
الـشــركـة الـعـامــة لـتـوزيـع كـهـربـاء
حـولة قدرة اجلنـوب بتـجهـيزهـا 
واحــــدة ســــعـــة (31,5) ام في اي
مـضـيـفـا بـأن الـشـركـة قـامت ايـضا
بـتجـهـيـز الـشـركـة الـعـامـة لـتوزيع
كهـرباء الـوسط فرع مـحافـظة بابل
بــ 30 مــحــولــة تــوزيع مــخــتــلــفــة
الـسـعـات  مـؤكـدا حـرص الـشـركـة
عـلى تـنفـيذ الـتـزاماتـها الـتـعاقـدية
مـع مــــديـــريــــات وشــــركـــات وزارة
ــطـلــوبـة الـكــهـربــاء بــالـكــمـيــات ا
ـواعـيـد احملـددة لــدعم الـشـبـكـة وا
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أكد عـضو مجـلس محافـظة ديالى
ـئة من أحمـد الربـيعي  أن 80 با
حــوض الـبـرتـقـال داخل احملـافـظـة
حتول إلى "حطب" بعد سنوات من

ستقرة .   األوضاع غير ا
قـال أحـمـد الـربـيـعي  لـ (الـزمـان)
إن  (بسـات مـزارعي مركـز ناحـية
ابي صــــيــــدا شـــــمــــال شـــــــــــرقي
بـعـقـوبة  والـتـي تـصل مـسـاحـتـها
إلى نـــحـــو الـــفي دو أغـــلـــبـــهــا
مزروعـة بأشـجار الـبرتـقـــــــــال أو
مــا يـــعـــرف بــحـــوض الـــبــرتـــقــال
حتــــول % 80 منها إلى حطب . 
وأوضـح الـــــربــــيـــــعي أن (ســـــبب
انـتـكـاسـة حـوض الـبـرتـقـال يـرجع
لالضـطـرابات األمـنـية واالسـتـيراد
واآلفــات الـزراعـيــة)  الفـتـا إلى أن
(الـبــسـاتــ اصـبــحت مـؤمــنـة في
الوقت احلـالي لكـنهـا التزال تضم
عــبــوات والــغــامــاً أرضــيــة تــعــود
لــــســـــنــــوات الــــقـــــاعــــدة وداعش
والـعـودة اليـهـا حتـتـاج إلى بعض
الــوقت). واوضح عـــضــو مــجــلس
مـحافـظـة ديالى أن (إعـادة حوض
الـبـرتـقـال إلى سـابق عـهـده مـهـمـة
ليست باليـسيرة وحتتاج إلى دعم
حكومي يـبدأ من تطـهير الـبسات
من االلــــغــــام والــــعــــبــــوات ودعم ً
زارعـ وصوال إلى توفـير بـيئة ا

نتج احمللي ) .  لدعم ا
الى ذلك اكد مـكتب حقـوق االنسان
فـي مـحـافـظـة ديـالى اسـتـمـرار مـا
اســــمــــاه نــــزوح الــــفــــقــــراء داخل

احملـــافــظــة.   وقــال مـــديــر مــكــتب
حــقـوق االنــسـان فـي ديـالى صالح
مــــهـــــدي لـ (الــــزمــــان) إن  (وضع
الــريـف في ديــالى صــعب خــاصـة
مع انهـيار اجلـزء االكبـر من مـاكنة
ــاضــيـة الــزراعــة في الــســنــوات ا
وحتـول مـهـنـة االبـاء واالجداد الى
مــهـــنـــة خــاســـرة بـــســبـب عــوامل
مـتـعـددة ابـرزهــا االسـتـيـراد وقـلـة
الـــــدعـم احلــــــكـــــومـي وتـــــأثــــــيـــــر
االضــــطـــــرابــــات االمــــنــــيــــة بــــكل
عــنـاويــنــهـا). واضــاف مــهـدي ان
(نــزوح االسـر الــفـقـيــرة من الـريف
ـــــــدن وخـــــــاصــــــة الـى اطـــــــراف ا
الـعـشوائـيات مـسـتمـر ولم يـتوقف
ولكن بشكل غير علني ويأخذ اطار
التنقل البطئ)  الفتا الى ان  (احد
اهـم عـوامل اتـسـاع الــعـشـوائـيـات
سـتـمرة لـلفـقراء من هي الـهجـرة ا
الريف). واشار مديـر مكتب حقوق
االنــســـان   الى  (ضـــرورة تـــبــني
خـطـة وطــنـيـة النــعـاش الـريف في
ديــالى مـن خالل احــيـــاء الــقــطــاع
ودعـــمه بـــاإلضـــافـــة الى تـــوفـــيـــر
ـياه اخلـدمـات االساسـيـة خاصـة ا
والكهـرباء إليقاف الـنزوح البشري

ستمر ) . ا
الى ذلك  اعــلن الـــنــاطق الــرســمي
بـــأسم قــيــادة شــرطـــة  مــحــافــظــة
ديـالى العـقيـد غالب الـعطـية   عن
ضـبط خــمس شــاحـنــات مـخــالـفـة
للضوابط القانونية في احملافظة .
واضـاف العـطـية  لــ (الـزمان)  ان
(سـيـطـرة الـناي الـتـابـعـة الى قسم
شـــؤون الــــســـيــــطـــرات والــــطـــرق

اخلـــارجـــيـــة تــمـــكـــنت  من ضـــبط
شـاحـنـة مـحــمـلـة بـزيت احملـركـات
واالطـارات  فيـمـا تمـكـنت سيـطرة
ـرادية من ضـبط شـاحنـة مـحمـلة ا
بـــــزيـت احملـــــركـــــات بــــدون اوراق
رسمـية وضـبط ثالث شاحـنات من
قبل دوريات قسم شرطة بني سعد
وقـسم امن االفـراد مـحـملـة بـقـرابة
كـارتــون من الـبــيض غــيـر مــعـرفـة

الف كمركيا) . 
واشــــار الــــعــــطــــيــــة  الى انه (
ضـبـوطة مع تـسـلـيم الشـاحـنـات ا
سـائـقـيـهـا الى اجلـهـات اخملـتـصـة
إلكــمـــال االجـــراءات الـــقــانـــونـــيــة

بحقهم ) . 
من جـانـبـهـا أعـلنت مـنـظـمـة ديالى
حلــقـوق االنـســان عن عـدد حـاالت
االنـــتـــحــــار في احملـــافــــظـــة خالل
الـنـصف االول لـعام 2019 مـبـيـنة

انها جتاوزت الـ 45 حالة.  
ــنــظــمــة في احــصــائــيــة وقــالـت ا
حلـاالت االنــتــحـار لــلــنـصف االول
لـلـعـام 2019 في مــحـافــظـة ديـالى
فـي بـيـان تــلـقــته الــ (الـزمـان)  ان
(عـدد حـاالت االنـتـحـار ومـحـاوالت

االنتحار 48 حالة ) .  
ـــــنــــــــــــــظـــــمــــة  ان واضـــــافـت ا
(االنتـــحار بلغ 29 حالـة   الذكور
 9 االنــــــــاث 20 مــــــــحـــــــــــــاوالت
االنــــــــــتــــحـــار 19 الــــذكـــــــــور 3

االنـاث 16) .
مـبـيـنـة ان (االسـبـاب هي الـظـروف
ـشــاكل الـزوجــيـة االقـتــصـاديــة وا
والـعـائـلـيـة والـضـغـوط الـنـفـسـية
ــنـظـمـة لــلـطـلـبــة فـيـمــا وضـعت ا

مجموعة من احللول وهي القضاء
عــلى الــبــطــالـة وتــوفــيــر احلــصـة
الـتـمـويـنـيـة واخلـدمـات االسـاسـية

للحياة ) .
وتـــواصل شــركـــة ديــالى الـــعــامــة
احــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعـة
ــــعـــادن جتــــهـــيــــز مـــديــــريـــات وا
وشـــــركـــــات وزارة الـــــكـــــهـــــربـــــاء
ــــنـــــتــــجـــــاتــــهـــــا من احملــــوالت
الــكـهــربــائــيــة بــنـوعــيــهــا الــقـدرة
ـبــرمـة. والــتـوزيع وفـق الـعــقــود ا
واشــــار مــــديـــــر عــــام الـــــشــــركــــة
عبـدالرسول مـحمد عـارف في بيان
تــــلــــقــــته (الـــــزمــــان) امس الى ان
(الـشـركـة جـهــزت الـشـركـة الـعـامـة

ـنتجـات وطنيـة رصينة الوطـنية 
ئة) مصنعة بأيدي عراقية 100 با
في ســـيـــاق اخــر لـــفت عـــارف الى
ـنـهـاج الـتـدريـبي لـلـشـركـة لـهذا (ا
الــــعـــــام  حــــيـث اقــــامـت عــــدد من
الـــــــــدورات وشــــــــاركـت في دورات
خــارج الـعــراق خالل الـــنــــــــصف
االول من الــــعــــام احلــــالي اذ بــــلغ
مــــجـــمـــوع الــــدورات خالل شـــهـــر
ــاضي داخل الـــشــركــة حــزيـــران ا
ـــخـــتـــلف وخـــارجـــهـــا 23 دورة 
ــــشــــاركــــة االخــــتــــصــــاصــــات و
ـــــــــسـتـويـات الفـنـيـة والعـلـمـية ا
من مـــخــــتـــلف اقـــســــام ومـــعـــامل

الشركة).

ـئـة بـحـلـول الـدولـيـة إلى 30 في ا
عـــام  2022. واكـــد الـــهـــيـــمص لـ
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــتـــوسع في
الــصــ وأبــوظــبي والــســعــوديــة
يـسـهم  بــزيـادة أنـشـطــة الـتـجـزئـة
والـعمـليـات الـدوليـة بنـحو 30 في
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أ
1/ ماحدث في العراق في 2003 ثورة شعبية.

2/ لم تـكن من اسـباب االقـتـتـال الـطـائفـي الداخـلي االنـتـقـام من صـيـغة
تلـكات رموز منظـومة احلكم حتى احلكم السابـقة وال االستحـواذ على 

?2003
توسطة بعد 2003في العراق. 3/ انتعشت الطبقة ا

4/ القانون فوق اجلميع مقولة تصدق على من بال سلطة.
ـئـة من ـسـافـة بــ خط الـفـقــر ودون خط الـفـقـر فــيـهـا سـتــون من ا 5/ ا

. العراقي
ستـفيدون من الـسلطـة ضمن البـطانة حـول رموز سيـادية ال ينـقلون 6/ ا

اموالهم للخارج و ال يسعون الزدواج جتنس و ال اقامات.
7/ السعادة في االخرة.

8/ كنت بعثيا و حتولت لتنظيم اخر بعد 2003.
9/ 40 مـلـيـارا من الــدوالرات هي كـلـفـة مـدفــوعـة لـبـنـاء مــنـظـومـة طـاقـة

جديدة.
الـيـة يشـمل فـقط الـذين يتـقـاضون مـرتـبا شـهـريا من 10/ اقرار الـذمـة ا

احلكومة وكذلك الذين يستطيعون تغيير احلكومة.
لثم يتسلل لبيت او محل 11/ اللص قد ال يكون بنفس الصورة النمـطية 
ليال ليكسر قفال او خزنـة هناك لصوص انيقون وبـازياء محترمة يسرق

واعظه. ونصفق له او نبكي تأثرا 
ـسؤولية عن دمـنا و اموالـنا هل يجد 12/ لو مات من البد من اتـهامه با

صلحة ام من غفلة?. من يتعاطف معه? هذا التعاطف 
13/ لم برأك/كِ يقول العراقي: اجعلوني رئـيسا لستة اشهر وسأجعل
ـشـي مثـل السـاعـة بـأن اعـدم مـجـمـوعـات و اعـلـقـهـا عـلى اعـمدة الـبـلد 
الكهـرباء? النه يـدري انه لن يكـون رئيسـا لم يعـد من صالحيـات الرئيس

تحدث مخبول ام هذا هو احلل ام العقلية لم تتبدل?. االعدام ا
14/ مـنـصـات الـتـواصل االجــتـمـاعي تـعـكس الـثــقـافـة الـشـعـبـيـة ودون
نـصات تـلك تشـبه: الهـذيان اخلوض تعمـيم هل جتد ثـقافـة شعـبك في ا

مع السائد هذه هي اثار عدم استقرار اجملتمع ام ...?
ب

قراءة فنجان سياسي.
في اي بلد يـستـعد لـتبدالت عـلى صعـيد الـسلـطة ستـكون هـذه اخلطوات

امام عينيك/ كِ عليكم االنتباه.
سـتـحـدث عـمـلـيـات سـطـو بسـبـب ارتـبـاك امنـي وعـلـيه سـيـكـون مـجـديا

التخفف من اي شيء يثير اطماع العصابات.
ادرس وتذكر خـارطة جوارك و ال تـتفـاجئ - خاصة ان كـنت ضمن بـيئة
مذاهب دينية- ان تورم انتماء فرد وجـماعات وحتركوا لفرض سيطرتهم

وقاموا بعمليات تطهير.
تعـاون امنيا مع اجهزة الدولة ستتم في اجملتمعات ذات التعويل على ا
عميات فـردية للـتخلص من ملـفات االدانة فـالذاكرة الشـعبيـة ليست دليل
ـنـطوقـة يقـدر القـاضي مدى قـبولـها من اثبـات امام الـقضـاء والشـهادة ا

عدمه في اصدار حكم.
ستـشـهد الـبالد تـراجـعا في الـرقـابـة يسـهل مـغادرة اشـخـاص و اموال

استغالال للفوضى وطلبا لالمان.
نفس الفـوضى ستكـون افضل وقت لدخـول مسلـح و عتـاد و مخدرات

الدامة امد االزمة.
ال سـتتـعرض لالسـتبـاحة ومـقرات سـيجـري حرقـها لـلتـخلص مراكـز ا

من اي دليل لتورط اسماء بعينها بعمل يجرمه النظام اجلديد.
ـساعدة قـوى دولية فـتلك ستـكون فرصة ان كانت عمـلية التـبدل جتري 

ترجم للعمل و اللجوء الحقا.
ـعـاهد سـتـشـهـد ازمة بـ الـتـدريـسيـ والـطـلـبة بـعـضـها اجلامـعـات و ا

راكز التعليمية. ناصب داخل ا لتراكمات وبعضها الطماع 
ان كـان اجملـتـمع مـنـقـادا لـقـوة ديـنـية فـتـأكـد ان اي تـراجع فـي الـبـداية
دنـيـة ضمن حـدود تتـوازن فيـهـا القـوى وتفـرق ب الـعمل حتسـبه مؤديـا 

اجملرد و الفروض الروحية سيحسم لصالح احلركات الدينية.
كان امن فأفعل ذلك ان كنت تمتلك القدرة على الذهاب 

وان كـنت عــاجـزا فــتــصـرف دون لــفت انـتــبـاه الي
يكـون ميـلك فـالتـبدالت الـسـياسـية احلـادة جتلب
مـعـهـا تـبـدالت اخالقـيـة قـد ال تـسـتـوعب تـسـارع
عادن االصيلة سوئها وكل شخص يحـدثك عن ا

للبشر فهو متابع لالعمال الدرامية ليس اكثر.
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ر البعض بحاالت من ضبابية
الرؤيـة والتي قـد تكـون ألسباب
مـــؤقـــتـــة كـــتــــقـــدم في الـــسن أو
ـكـن حـلــهـا مــشــكـلــة بــسـيــطــة 
بـــاســتـــخـــدام الـــنـــظــارات لـــكن
أحيـانا أخـرى قد تكـون ضبـابية
الــرؤيــة نــتــيــجــة حــاالت طــبــيـة
حتـتاج لالنـتبـاه لهـا واستـشارة
عـرفة العالج الصحيح الطبيب 
لــهــا. ووفـقــا خلــبـراء 6 أســبـاب

للرؤية الضبابية وهي:
السكتة الدماغية

إحدى الـعالمات الرئـيسـية التي
تــشــيــر إلـى إصــابــتك بـــجــلــطــة
دمـــاغـــيـــة هي حـــدوث تـــغـــيـــيــر
مـفـاجئ وغـيـر مـؤلم في الـبـصر
قد يـكون لـديك ضبـابيـة أو رؤية

مزدوجة.
وإذا كنتِ حامال هنـا يجب عليك
االنــــتـــبــــاه جــــيـــدا اذا شــــعـــرتِ
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بــضـبــابـيــة الـرؤيــة فـقــد تـكـون
عالمـة عـلى تـسمـم احلمل وهي
حـالـة خــطـيـرة تـتـمــيـز بـارتـفـاع
ضــــغط الــــدم والـــــبــــروتــــ في

البول.
وأكـثـر من مـجـرد صـداع رهـيب
حيث تـوجد مجـموعة كـبيرة من
األعراض األخرى التي قد تظهر
ـا في ذلك الـرؤيـة لك مع األلم 
الـبـاهـتـة واحلـسـاسـيـة لـلـضوء
وقد تشـعر بهـذه العالمات حتى
قـبل بدء الـصداع الـنصـفي وقد

تستمر إلى أن ينتهي.
الصدفية

ــكن أن تـؤثــر عــلى الــعـيــنـ
ـــكن أن يـــســـبب حـــالــة حـــيث 
تسـمى التـهاب الـقزحـية عـندما
يؤدي االلتهاب إلى تورم يسبب
عـــــدم وضـــــوح الـــــرؤيـــــة واأللم
واإلحمرار واحلساسية للضوء.
وغــــالــــبــــا مـــا تــــكــــون الــــرؤيـــة

عدة. وتشنجات ا
وتــســاعــد الــعــديـد مـن الــزيـوت

الــعــطــريــة
اخملـــتــــــــــــلــفــة عــلـى تــخــفــيف
االلتهابات سواء التـــــــــــي كان
سببها بـكتــــــــــــيري أو فطري
إذ حتــــــتـــــوي عــــــــــــــلـى مـــــواد
مـــعــــــــقـــمــة بــطـــبــيـــعــتـــهــا في

تركيبتها).
وبـــــســـــبـب فـــــوائـــــد الـــــزيـــــوت
الــعـــــــطــريـة الــعــديــدة لـلــشــعـر
والـــبــشـــرة فـــإنـــــــــــهـــا تـــدخل
وبـــــكــــــثــــــافــــــة في صــــــنــــــاعـــــة
ــســتـحــضــرات الــتــجــمــيــلــيـة ا
اخملـــــــــــتـــلــفـــة إذ أن الـــزيــوت
الــعـــطــــــــــــريـــة تــســـاعـــد عــلى
مـــكــافـــحـــة بــقع الـــشـــيــخـــوخــة
ومكـافحـة حب الشـباب وحـماية
الـبــشـــــــــرة من أشـعـة الـشـمس
الـضــارة وزيـادة كـثــافـة الــشـعـر
ومـكـافـحـة بـعض حـاالت اجلـلد
ــا الـتــهـاب اجلــلـد مـثل: األكــز

التماسي

اسـتـنشـاق هـذه الزيـوت أو عـبر
اســــتـــخــــدامـــهـــا فـي الـــتــــدلـــيك

والعالج الطبيعي.
ووجـــــدت بــــــعض الــــــدراســـــات

األولـــيـــة أن اســـتـــخـــدام
بـــعـض أنـــواع الـــزيـــوت
الـعــطــريــة خــاصـة زيت
الـــنــعــنــاع والـــبــنــفــسج
وتـدلــيـكــهـا عـلـى اجلـبـ
يــــــســـــــاعــــــد عــــــلـى عالج

الصداع والشقيقة.
كـما تـساعـد أنواع خـاصة
من الـزيـوت العـطـريـة على
إعـــادة تــوازن هـــرمـــونــات
اجلـــــــــــــسـم خــــــــــــاصــــــــــــة
األســــــــــــــــتــــــــــــــــروجــــــــــــــــ
والــــــــبـــــــروجــــــــســـــــتـــــــرون
والـــــتــــســـــتـــــوســـــتـــــيــــرون

وهرمونات الغدة الدرقية.
واضـــاف اخلــبـــراء ان (أحــد

أهم فــوائـد الــزيــوت الـعــطــريـة

الـضـبابـيـة واحـدة من األعراض
(MS) تـعدد ـبكـرة للـتصـلب ا ا
رض التهابًا على حيث يسبب ا
طـول الــعــصب الــذي يــربط بـ
عينـيك وعقلك ويـسمى العصب
ــــكن أن الــــبــــصـــــري والــــذي 
يـعـطـيك رؤيـة ضبـابـيـة وفـقدان
رؤية األلوان واأللم عند حتريك
عـيــنـيك وغــالـبــا مـا يــحـدث في

ع واحدة فقط.
ولـلـزيـوت الـعـطـريـة الـعـديـد من
الـفــوائـد الـصــحـيـة واجلــمـالـيـة
والـــعــديـــد من االســتـــخــدامــات
والـزيــوت الــعـطــريــة هي زيـوت
تــســتــخـــدم بــشــكل رئــيــسي في
الـعالجـات الـطـبـيعـيـة والـتـدليك
عـلـومات ويـحدد اخلـبـراء أهم ا
حــول الــزيـوت الــعــطــريــة. فـهي
تــســاعــد عــلى حتــســ احلــالــة
زاجـيـة ومـكـافـحة الـنـفـسـيـة وا
الــقـــلق واالكــتــئـــاب وذلك عــبــر

شارك بإفتتاح مبنى االدارة العامة للمصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص يتقدم ا

والــتي ال زالت قــيـد الـبــحث هـو
حتـــســ الـــهــضم وتـــســهـــيــله
ـــــزعــــــجـــــة وعالج األعــــــراض ا

ـــرافــــقـــة ا

لــعـســر الــهــضم مــثل اإلســهـال

الزيوت العطرية تنطوي على فوائداسباب عدة وراء الرؤية الضبابية


