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بغداد
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أعــلـنت قــيـادة شــرطـة مــحـافــظـة
ديــــــالى عـن  تـــــشــــــكـــــيـل فـــــريق
مـتــخـصص لــتـفــكـيك مــا اسـمـته

دن.   مافيا التسول داخل ا
وقــــال الـــنــــاطق االعالمـي بـــاسم
شـــرطــة ديــالـى الــعــمـــيــد غــالب
الـــعـــطـــيـــة لـ (الـــزمـــان) أمس إن
(شـــرطــة ديـــالى شــكـــلت فـــريــقــا
مـتـخصـصـا بـإدارة ضبـاط أكـفاء
إلدارة مــــلـف تــــفــــكــــيك مــــافــــيــــا
ـــدن خـــاصــة االســـتـــجـــداء فـي ا

بعقوبة) . 
ـئة واضـاف العـطـية أن  (80 با
ـــتـــســـولـــ في ديـــالى هم من ا
وافــدون مـن مــحــافـــظــات أخــرى
ويــجــري تــوزيـعــهـم بـشــــــــــــكل
مــــنـــــتــــظـم من قـــــبل مـــــافــــيــــات
مــــحــــــــــــلـــيــــة)  الفــــتــــا الى ان
ـتــســولـ مـن الـنــسـاء (اغــلب ا
وبعـضهن يـحمـلن اطفـاال صغارا

للتأثير في عواطف الناس ) . 
وأشار  العطـية الى ان  (تشكيل
الـفــريق يـأتي فـي إطـار مــعـاجلـة
التـسول بوصفـه ظاهرة سـلبية
خــاصــة وانــهـا حتــولت الى أداة
بــيـد شــبــكـات ومــافـيــات لــكـسب
االمـــوال خــاصـــة فـي بـــعـــقـــوبــة
دن في ديالى). باعتبارها اكبر ا

واكدت النائب عن محافظة ديالى
ـئة  نـاهـدة الـدايـني  بـان 90 بـا
من مـعــامل الــقــطــاع اخلـاص في
محافظة ديالى حتولت الى خردة
حديد فيما  دعت الى تبني خطة

إلعادتها .
ان وقــالت الـدايــني لــ (الـزمـان ) 
(الــــقــــطــــاع اخلــــاص في ديــــالى
تـعرض الى انـتكـاسة فـادحة بـعد

2003 بسـبب االهـمال احلـكومي
وعــدم وجــود خــطـط داعــمــة له 
نـاهـيك عن الـتـأثـيـرات الـسـلـبـيـة
ـنـتج لالسـتـيـراد وعـدم حـمـايـة ا

الوطني ) .
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ـئة ان ( 90 با واضافت الـدايني
من مـــعــــامل الـــقــــطـــاع اخلـــاص
حتـولـت الى خـردة حــديــد ألنــهـا
مـتـوقــفـة مـنـذ سـنــ طـويـلـة عن
االنـتـاج   مؤكـدا بـان تـوقف تلك
ـعـامل تسـبب في تـسـريح اكـثر ا
من 50 الـف عــامل مـــا اســهم في
زيادة مـعدالت الـفقـر التي اقـترب
مـن حـــــــــــاجـــــــــــز الـ%30 ودعت
الـدايني الى ضـرورة تـبني خـطة
وطـــنــيــة إلعــادة احـــيــاء مــعــامل
الــــقــــطـــــاع اخلــــاص فـي ديــــالى
والــعـــمل عــلى دفـع وتــيـــــــــــــرة
االســــتـــثــــمـــار فـي الـــقــــطـــاعـــات
زيد الصــــــــــناعـية الـتي توفـر ا
مـن الــوظـــائـــــــــف لـــلـــعــاطـــلــ
وتعطي انتعاش اقتصادي ) .  
ومـن جـــانب آخـــر اعــــلن عـــضـــو
مــجــلس مــحـافــظــة ديــالى عــامـر
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علمون / كليهما الطالب / ا
نـشـاط الــتـعـلم: مـن الـذي اخـتـار

طريقة التعلم?
علمون / كليهما الطالب / ا

واجبـات التعـلم: من الذي اختار
كــيف يـوضح الـطالب مــعـرفـتـهم
ومـهـاراتـهم وكـيف سـيـتم تـقـييم

ذلك?
علمون / كليهما الطالب / ا

وقت احلـــديث: أثــنـــاء الــدرس /

الــوحـــدة من الــقــائــد األســاسي
لــوقت احلــديث? من الــذي يــقـوم
عظم الـكالم ويحدد من ومتى
يستطيع اآلخرون التكلم.. إلخ.
علمون / كليهما الطالب / ا

وقت الــــعـــمل: أثــــنـــاء الـــدرس /
الــوحـــدة من الــقــائــد األســاسي
لــوقـت الـعــمـل? من الــذي يــتــخـذ
الـــــقــــــرارات عن وقـت الـــــعــــــمل
ويـضـمن االسـتـمـراريـة والـتـقـدم

..إلخ.
علمون / كليهما الطالب / ا

االهــتــمـامــات: هل عــمل الــطالب
يعكس اهتماماتهم أو شغفهم?

نعم / ال / بعض الشيء
ــــتـــلـك الـــطالب ــــبــــادرة: هل  ا
الـفـرصـة كي يـبـادروا ويـكـونـوا
مــــوجـــــهـــــ ذاتــــــــــــيــــا / أو
ـعـطـاة يـتـجـاوزن األبـعـاد ا
ـــهــمــة أو الـــبــيــئــة في ا

التعليمية?
نـــــعـم / ال / بـــــعض

الشيء
اخـــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــار
الــتـكـنــولـوجـيـا: من
اخـــــــــــــــــتــــــــــــــــار أي
الــتــكـــنــولــوجــيــات
الــــــــــــــــتــي يــــــــــــــــتـم

استخدامها?
ــــعــــلــــمــــون / الــــطالب / ا

كليهما
اسـتـخـدام الـتـكـنـولـوجـيا: من
ــســـتــخـــدم األســاسي هــو ا

للتكنولوجيا?
ـــــعــــلـــــمــــون / الـــــطالب / ا

كليهما.
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يُــــمـــكـن اســـتــــخـــدامــــهـــا كـــأداة
تـــشـــخـــيـــصـــيـــة وكـــأداة إعـــادة
تـــصــمـــيم ومن أجـل احلــصــول
عـلى أفـضـل الـنـتــائج ركّـز عـلى
ـــطـــالب واألدلـــة أي إذا أردنــا ا
قول بـأن شـيئـا مـوجودا هـنالك
فـيـجب عـلــيـنـا أن نـكـون قـادرين
عـلـى اإلشـارة إلـيـه وقـول "نـعم

إنه هناك". 
ويــثـبـت هـذا االمــر نــفـسـه حـتى
اآلن عــــــــلـى أنـه مُــــــــكــــــــمّـل رائع
لـــنـــمــــوذج دمج الـــتـــقــــنـــيـــة في
ــعــرفي الــتــعــلـــيم واحملــتــوى ا
التكنـولوجي التربوي
والـتــعــلــيم الــقـائم
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ــشـــاريع والـــتــفـــاهم من عـــلى ا
خالل الــتـصــمــيم وأطــر عـمــلــيـة
تــعــلـيــمــيــة أخــرى. ويــســتــخـدم
ـــعــــلـــمــــ هـــذه الـــعــــديـــد مـن ا
التحوالت الصغيرة في الدروس
والـــوحـــدات احلـــالــيـــة من أجل
بـنــاء الـقـدرة ألنـفـسـهم وطالبـهم
كي يـنـجـزوا عــمال مـعـقـدا أكـثـر
ــشـاريع ومــسـتــنـدا أكـثــر عـلى ا

والتحقيق.
امـا االسـئـلـة لــلـوصـول إلى قـوة

وتخصيص الطالب  فهي:
أهـــداف الـــتـــعــلـم: من الــذي

اختار ما يتم تعلمه?
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غـفل لـذلك إستـمرت حياة منذ صـغرنا عـشنا مع مـفهوم أن الـقانون ال يـحمي ا
الـواعـ مـنـا مـسـتـقـيـمـة ولم يـشكُ أحـدنـا أو يُـشـتـكى مـنه إال مـا نـدر ألن تـنـفـيـذ
القانون كان فيصال مرعبا للمخادع أو الفاسد وأيضا كانت السلطة حازمة جدا
ـواطن اخملـدوع واجلــهـة الـتي خـدعـتـه فـمـا بـالك إذا كـانت وهـذا حـتـمــاً يـشـمل ا

تهمة باخلداع رسمية ومن مفاصل الدولة ?  اجلهة ا
ستـشري بال رحمة إنهـا الكوميـديا السوداء بـصراحة .. اآلن وفي ظل الفـساد ا
تراكمة ـتضخمـة وا والتـخبط والفوضى في رسم سـتراتيجيـة حل أزمة السكن ا
ا نرى والتي تـنذر بخـطر شديـد قد يُسـقِط هيكل الـدولة بـالكامل نـسمع ونعـجب 
مـن حتــايل وحــبــكــة في اخلــداع وبــاألخـص في هــذا اجملــال .. مــجــمع الــزهــور
الـسـكـني الـذي بُــحّت أصـوات اخملـدوعـ به لم حتل قـضـيـته رغم دفع مـواطـنـ
نفذة والـراعية .. سنوات طـويلة قضاهـا هؤالء وهم يبحثون مبالغ بـاهظة للجـهة ا
عن مصـير أمـوالهم الـتي ضاعت وهم يـتساءلـون عن النـتيـجة ومـا حصل !! كان
أملـهم احلصـول على سـكن في وطنـهم فمـنهم من بـاع أرضا ومـنهم مـن إقترض
ماال بـأرباح ومـنـهم من ورط نفـسه وعـائلـته بـسكن مـؤقت عـلى أمل أن يـنفـذ حلم
ئات من القـصص التراجيدية الـتي تمحو آخر نقـطة من الثقة ب العمـر وهكذا ا
ـواطن ألنـها عـمـلـية يـصـفـها اخملـدوعـون بـأنهـا عـمـليـة خـداع وعـليك احلـكومـة وا
سؤول الـتنـفيذي والـرقابي والـتشريـعي أن تبـحث في األمر إن كان من عزيـزي ا
ـال احلـكومي ا نـتـصور فـهي خـدعـة وسرقـة من ا واجـبك ألن الـقـضيـة أخـطـر 
ــسـتــثـمــر أمـواال بــصـيـغــة سـلـف كـبـيــرة وال نـعــرف مـاهي أيـضــا فـقــد سـحب ا
مـولة للمـشروع تروج له وتشجع الضـمانات والشروط وكـانت اجلهة احلكـومية ا
ـواطـنـ على شـراء هـذه الشـقق وحـسب مـا عرفـنـا من مـتضـررين أن مـصرف ا
ـقـولة ـقصـودة وعـنـد مـراجعـتـهم يـغـلق أمـامـهم الـنقـاش بـا الـرشيـد هـو اجلـهـة ا

غفل ?  غفلون !! بالله عليكم من ا اخلالدة أن القانون ال يحميكم أيها ا
واطن الـذي يثق بـدولته وقـانونـها أم اجلـهـة احلكـوميـة التي دفـعت مبـالغ هائـلة ا

كتسهيل للمستثمر ? 
مـن يتـحـمل ذلك اخلـطأ الـكـارثي ? نـعرف جـيـدا وبال شك أن مـالنـا الـعـام سائب
ـواطنـ اخملدوعـ لها ـساومـات لكن أموال ا نتـيجـة احملاصصـة واجملامالت وا
ستـقيم الذي خدعته مظاهر رسميات تضرر ا واطن ا من ينـادي بإعادتها وهو ا

الدولة .. من يغيث هؤالء ? 
ومن يعيد لهم حقوقهم ? 

واطن فكما للبيت رب يحميه ثمة من سيعيد حق الدولة من اخملادع لكن بيوت ا
هم أربــابـهــا أن الـوضع تــفـاقم ومــا عـاد لــصـبــرهم مـتــسع فـلــديـهم من الــوثـائق
ســـــــــتـثـمـر أما واخملـاطـبات الـرسـمـــــــــيـة ما يـعـري اجلـهـات الرسـمـيـة قـبل ا
بكي فـإن هـــــــــناك إسـتقطـاعات مسـتمرة الى اآلن من راتب الـكفيل ضـحك ا ا

ـشـروع وإنـكــــــــــشـاف األمـر بـرمتـه  أيـها رغم تـوقف ا
ــنـاديـة الـنــواب  أيـهـا الــرقـابـيــون  أيـتــهـا األصـوات ا
ـواطــــن في الـدولـة الـعـادلـة .. هل تـعـلـمـون بـحـقــوق ا

بهذا ?
ـصـالح ــنـصب وا أم أنـهـا قــضـيـة بـعــيـدة عن غـنـائم ا

نافع و ( مال عمك ميهمك ) ?? وا

-1-
نابـر  وعنَّ لي اليوم أنْ أكتب عن كتـبت قبل أيام عن فـوضى العمائم وفـوضى ا
فــوضى الــفـتــاوى الـتي أصــبـحـت هي االخـرى ظــاهـرة شــائــعـة ركب مــوجـتَــهـا
ؤهـلـ ومِنْ غـيـرِ ذوي الـورع والـدين وال حـول وال قوة االّ الـكـثـيـرون مِنْ غـيـر ا

بالله العلي العظيم .
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الـفتـاوى البـائسـة نتـاجُ عقـولٍ ضعيـفة ومـعرفـةٍ ضحـلة وانـحطـاطٍ علـميّ وفكري
وثـقـافي نـاهـيك عن الـتـدحـرج الـى الـهـاويـة في الـتالعب بـأحـكـام الـله وشـريـعـته

الغرّاء .
-3-

رجال الـفـتاوى الـبائـسـة هم الى األميّـة أقـرب منـهم الى اي شيء آخـر مع جرأة
كــبـيــرة عـلـــى الــله في ادعـائــهم االجـتــهـاد الــذي يـتــأهل مـعه الــرجـال الصـدار

الفتاوى .
-4-

االجتهاد : هو استنباط احلكم الشرعي مِنْ األدِلة التفصيلية األربعة وهي 
الكتاب 
السنة 
االجماع
العقل 

ولذلك فان عملية االجتهاد بحاجة الى دراسةٍ معمقة في علوم شتى منها:
الفقه 

أصول الفقه
الرجال 
احلديث 
التفسير 

نـاهيك عـن اتقـان اللـغـة علـوم العـربـية اتـقـانا مـتمـيّـزاً ومع إتقـانِ كلّ تـلك العـلوم
ا هم على طبقت : جتهدين وا تقن  فليس كل ا

طبقة اجملتهدين 
وطبقة الفضالء 

ذلك ان االجتهاد نور يقذفه الله في قلبِ مَنْ يشاء .
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ومـدّعي االجـتهـاد فاسق عـند الـفـقهـاء فقـد جرت الـعادة أنْ يـجـيز كـبار الـفقـهاء
ـراجع الالمــعـ من طالبـهـم من احلـاصـلــ عـلى مـلــكـة االجـتــهـاد وال يـكـون وا

االعالن عن اجتهاد اجملتهد شخصياً 
-6-

وقـد تُــمـنح درجـة االجـتـهـاد - وهي الـفـقـاهـة الـعـالـيـة - بـعـد امـتـحـانـات يـؤديـهـا
الراغبون في احلصول على الدرجة .

فـقـد يُكـلف الـعالِمُ الـراغبُ بـاحلصـول على الـدرجـة بكـتـابةِ بـحثٍ مـعيّن يُـحدده له
مرجع كبير ... ثم يصدر رأيه فيه .

رجع وقد يـكون شـفاهـيا عـبر احلـوار والـسؤال واجلـواب في مسـائل يطـرحهـا ا
الكبير عليه 

وقد يكـتب الراغب في االجتهاد بحثاً معيّنا ويعرضُه على مجتهد كبير ليرى رأيه
نحه الدرجة متى ما كان أهالً لها . فيه و

انّ العالـم الديني الذي يـبلغ درجة االجتـهاد غالبـاً ما تشـيع أخبارُ نبـوغِهِ العلميّ
وتـفـوقه في أروقـة احلـوزة الـعـلـمـيـة ومـدارسـهـا  وقـد تـتـحـدث بـفـضـله اجملـالس

العامة ذلك انّ البدر ال يخفى شعاعُه .
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نابر انـتهكت حرمة الفـتاوى فصرنا نسمع وكما انـتهكت حرمة العـمائم وحرمة ا
بـالـعجـائب والـغـرائب تُـقدّم لـلـنـاس علـى أساس أنـهـا فـتاوى شـرعـيـة وما هي اال

أكاذيب وأضاليل وأساطير ...
وكل ذلك يسيء الـى االسالم ويشوّه سـمعـته وآخر مـا وقفـنا عـليه في هـذا الباب

فتوى تقول :
ال يجـوز دفن الـرجال مع الـنـساء فـي مقـبـرة واحدة  ذلك ألنـهـما عـاريـان وكيف
يجتمع الذكر العاري باالنثى العارية والبد من دفن الرجال في مقبرة خاصة بهم

بعيداً عن مقابر النساء 
ـا هي هـراء صـريح ورأي مــنـكـر قـبـيح لم يــقم عـلـيه دلـيل وال وهـذه الـفــــتــوى ا

برهان .
والسخافة واضحة السمات في مثل هذه الفتوى .
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حذارِ من الفتوى فانَ احلساب عليها شديد 

قد تقول :
اجملتهد قد يخطأ في بعض فتاواه فهل يعاقب على اخلطأ ?

ونقول :
اجملتهد إنْ يخطئ فله أجر واحد 

اما اذا أصاب فله أجران 
ألنه أفتى وَفْقَ مـا توصل الـيه بعـد تمحـيص النـصوص وال قائل بـوجوب عـصمة

عاصر من اخلطأ . اجملتهد ا
واجملتهدون البارعون ال تكون لهم عادة أخطاء كثيرة .
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ــتـزيــ بــأزيـاء الــعـلــمـاء  –والـعــلم مــنــهم بـراء – انّ ا
يـعــتـاشـون عــلى مـا يــرتـكـبــون من مـفــارقـات مـرّة في
أوساط الـسذج واالبـرياء من الـناس ليـحل علـيهم لعن
الله ورسوله وأنبيائه ومالئكته والناس الى يوم الدين.
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ــــنـــــاقــــشــــة تــــنـــــاولت كل ان (ا
مايـتعلق بـتلك الـشجرة  كـونها
من االشــجــارالــرحــيــقــيــة الــتي
يتـغذى علـيهـا النحل وفـوائدها
ـوهــا الـسـريع االقـتـصــاديـة و
واعـتـبـارها مـصـدر جـيـد ألجود
انـواع اخلــشب الـذي يـسـتـخـدم
ـنــزلــيـة) في صــنـاعــة األثــاث ا
وتــضــمــنت الــفــوائـد الــبــيــئــيـة
لـلـشجـرة بسـبب قـابلـيـتهـا على
امـتصـاص الـكاربـون من اجلو
كـــمــــا أن أوراقـــهـــا الـــكـــثـــيـــفـــة
اخلـضــراء غـنـيــة بـالـنــتـروجـ
احلـــيـــوي ومــــفـــيـــدة كـــســـمـــاد
طبيعي وكذلك كعلف للماشية).
واكــــد وزيــــر الــــزراعــــة صــــالح
احلسني الـتزام الوزارة بتـنفيذ
ــوازنــة ــادة 60 مـن قــانـــون ا ا
االحتــاديـة رقم 1 لــســنـة 2019
بـإيقـاف فسخ الـعقـود الزراعـية
شمـال بابل في مـناطق (بـغـداد 
 صالح الـدين االنـبار نـيـنوى
وديالى).  واضـاف احلسني ان
الـوزارة وجـهت كـافـة مـديـريـات
الزراعـة في احملـافظـات احملررة
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أجــرى بـاحــثــون عــراقــيـون من
دائـرة الـبـيـطـرة الـعـامـة جتارب
وبــــحــــوثــــا اســــتـــهــــدفـت عـــزل
ونيال وتشخيص بكتيريا السا
في االغـــــذيــــــة احلـــــيـــــوانـــــيـــــة
ــســتــوردة وحــقــول واالعالف ا
دجــاج الـــلــحم احملـــلــيــة. وذكــر
بــيـــان امس ان (فــريق الـــبــحث
تـــألـف من خـــمــــســـة بــــاحـــثـــ
واطـباء بـيطـري قـام بالـتحري
ــــــوذجــــــا من وجــــــمع  2250

االغذية اخملتلفة). 
وان االخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــارات
البكتريولوجية والسيرولوجية
اجــريت لـتــشــخـيص بــكــتـيــريـا

ونيال).  السا
تـحدث باسم ونقل البـيان عن ا

فــــريـق الـــبــــحـث قــــوله انه (
عزولة الى ونيال ا ارسال السا
ـــونــيال الـــوطــني مـــركــز الـــســا
بـــوزارة الــــصــــحــــة لــــتــــأكــــيـــد
الــتــشـــخــيص وتــثــبــيت انــواع
ـونـيال اخملتـلـفة واسـفرت الـسا
نتائج البحث عن عزل  20نوعا

ــــونـــــيال من حلــــوم من الــــســــا
الدجاج ومنتجاته وحلوم البقر
واحلــلـيب في حــ لم يـتم عـزل
ـائـدة ــونـيال من بــيض ا الــسـا
واظــهـرت هــذه الـدراســة وجـود
ـونـيال في اغـذيـة االنـتاج الـسـا
ـستوردة احليواني واالعالف ا
ـا يـؤكـد وجود مـخـاطـر تـهدد
الــصـــحـــة الــعـــامـــة والــصـــحــة
احلـيــوانـيــة نـتــيـجـة اســتـهالك
ـــلــوثــة واســـتــخــدام االغـــذيــة ا
ــــلــــوثـــة فـي حــــقـــول االعـالف ا

تربية الدجاج).
WOýUI½ WIKŠ

وعـــــقـــــدت دائــــــرة الـــــغـــــابـــــات
ومــكــافـــحــة الــتــصـــحــر حــلــقــة
نــــــقـــــاشـــــيــــــة حـــــول شـــــجـــــرة
(الـبـولونـيـا) من حيث فـوائـدها
وطــــرق إكـــــثــــارهـــــا ودور تــــلك
الــــــــشــــــــجـــــــــرة في احلـــــــــد من
ـناخـيـة وحتمـلـها الـتـغيـيـرات ا
للـظروف اجلويـة من شدة احلر
والـبرودة الـقاسـية إضـافة إلى

منافعها العديدة   . 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6441 - 6442 Saturday - Sunday 31/8 - 1/9/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6441 - 6442 السبت - االحد 2 من محرم  1441 هـ 31 من آب (اغسطس) /1 من ايلول (سبتمبر) 2019م

b¹bNð∫ انواع من البكتريا تهدد سالمة البشر

dÞ‚∫ متسوالت يستخدمون طرقاً مختلفة الستدراء عواطف الناس

ــشــروع الــكــيالني  عن الــبــدء 
بوابة بعقوبة اجلنوبية.

ان وقـال الكـيالني  لــ ( الـزمان ) 
(شــركـــة مــتـــخــصـــصــة بـــاشــرت
بــتـنــفـيــذ مـشــروع اكـســاء طـريق
بــعــقــوبـة- بــهــرز اجلــزء الــثـاني
والــذي تــأخــر الـــعــمل به مــنــذ 8
سـنوات ألسـباب مـتـعددة   الفـتا
ـــثـل مـــســـاراً الـى ان الـــطــــريق 
مـــهــمـــاً نــحـــو بــوابـــة بــعـــقــوبــة
اجلــنـــوبــيـــة في اشـــارة مــنه الى

ناحية بهرز ) . 
شروع واضاف الكـيالني  ان ( ا
سـيـوفـر مـرونـة عـالـيـة في حـركـة
ركبات في 3 مناطق قريبة سير ا
ويـعيـد تـنظـيم الـطرق خـاصة في
اجلزء اجلـنوبي لبـعقوبـة   الفتا
ــــشــــاريع الى الــــعــــشــــرات مـن ا
توقـفة جرى اعادة احـيائها من ا
جــديــد) .ووزعت دائــرة الــهــجـرة
ـهــجـرين في مــحـافــظـة ديـالى وا
ـــــســــاعــــدات 114 حــــصـــــة من ا
االغـاثـيـة بـ االسـر الـنـازحـة في
قـرى االقـصى وبـزايز شـروين في
نصوريـة التابعة لقضاء ناحية ا

اخلالص  . 
وقـــالت مـــديــــر دائـــرة الـــهـــجـــرة
ـهــجـرين في مــحـافــظـة ديـالى وا
ابـتـهـال الـدايـني  لـ (الـزمـان) ان
ساعدات التي  توزيعها ب (ا
االسـر الـنــازحـة  تـضـمــنت سـلـة

صحية وسلة مطبخية) . 
واكــدت الــدايـــني ان  (كــوادرهــا
ــيــدانـيــة مــســتــمـرة فـي تـوزيع ا
سـاعدات االنسـانيـة على االسر ا
الـــنــازحــة والـــعــائـــدة في عــمــوم
مناطق احملافظة من اجل تخفيف

العبء عنهم نتيجة النزوح ) .
واعــلـــنت مـــديــريـــة الـــبــيـــئــة في
مـحافـظـة ديالى  اغالق 4 حقول
لـــلــــدواجن  مــــبـــيــــنـــة  ان قـــرار
االغـالق جــــاء نـــــتـــــيــــجـــــة قــــرب
ناطـق السكنية. احلقـــــــول من ا

‰uIŠ WFÐU²
وقال مديـر البيئة عـبدالله  هادي
الــشــمــري لـ ( الــزمـان )  امس إن
(دائرة بـيئـة ديالى تـابعـت حقول
ـــنــتــشــرة في  عــمــوم الــدواجن ا

مناطق احملافظة ) .
أن (الدائرة قررت إغالق 4 مبينا 

حــقـــول قــرب مـــنــطـــقـــة ســراجق
الـــتــــابـــعـــة لـــقــــضـــاء اخلـــالص)
أن ( قـــرار وأضــــاف الــــشـــمــــري 
االغالق جاء نتـيجة قـرب احلقول
نـاطق السـكنيـة وخطـورتها من ا
عـلى الــواقع الـبــيـئي  والــصـحي
هــنـاك ) .واعــلـنـت قـائــمـمــقـامــيـة
بـعـقـوبـة في مـحـافـظة ديـالى عن
تـــخــصــيص 4 مــلــيـــارات ديــنــار
ألكـسـاء طـرق االزقـة في بـعـقـوبة.
وقــال قــائـمــقــام قـضــاء بــعـقــوبـة
عـبدالـله احلـيالي لـ  لــ (الـزمان)
ان (حـــكــــومـــة ديــــالى احملــــلـــيـــة
خـــصـــصت 4 مـــلـــيـــارات ديـــنــار
لــتــمــويل مــشــاريع اكــســاء طـرق
االزقة في 7 مـنـاطق في بـعـقـوبـة
ومحيطها). واضاف احليالي ان
ـــشـــاريع  احــــالـــتـــهـــا عـــلى (ا
شـــركـــات مـــتـــخــصـــصـــة والـــتي
بـاشرت بـالـتنـفـيذ)  الفـتا الى ان
(اكـســاء الـطـرق ضـروري خـاصـة
وان بعقوبة لم تـشهد اي عمليات
اعــمــار  مــنـذ 5 ســنــوات بــسـبب
تداعيات االضطرابات االمنية في

حزيران 2014). 

والـوصول الى االكـتـفـاء الذاتي
ــــنـــتــــجـــات من احملــــاصـــيل وا
الزراعية وتـأم االمن الغذائي
لـــلــــمــــواطن ودعم االقــــتــــصـــاد

الوطني.

مـنــذ عـام 2016 بــإيـقــاف فـسخ
العقود حل استقرار االوضاع
االمنـية اسـتنـادا لنص الـقانون
ـذكـور. مـشـدداً عـلى اسـتـمرار ا
الــوزارة بـــتــقـــد الــدعم الالزم

ــعــوقــات لــلــفـالحــ وتــذلــيل ا
الـتي تــواجـهــهم بـهــدف انـشـاء
ــشـاريـع الـزراعــيـة الــنــبـاتــيـة ا
واحلـيـوانيـة من اجل الـنـهوض
بـــالــقــطــاع الــزراعـي في الــبــلــد

غالب العطية ناهدة الدايني 

ÊU e « ≠ ÊbM
إذا كـنت معـلمـا وكان الـهدف من
درسك أو وحـــدتك أو أي نـــشــاط
تـعــلـيـمي آخـر هـو جـعل الـطالب
يـــعـــززون أكـــثـــر مـن الـــتـــعـــلـــيم
الـذاتي هــنـا عـلـيك أن تـأخـذ في
ــثـابـة عـ االعـتـبـار 9 أســئـلـة 
مــورد جــديــد نـــســبــيــا يــســاعــد
درب ـدراء وا ـعلـــــــــــم وا ا
عـــلـى حتـــويـل جتـــارب الــــطالب
نحو تعلم أعمــــــــــق وقــــــــــوة
طالب أكـبـر وعـــــــــــمل حـقيـقي
أكــثـر ودفــــــــــعــة تـكـنــولـوجـيـا

غنية.
وإذا أُعـجِبـت بإجـابـاتك اسـتـمر
في الـقـيـام بـذلك وإذا لم تـكن
ــــســــتــــوى الــــذي تــــود في ا
الــوصــول إلـيـه بـعــد اخــتـر
ســؤالــ واخــتــر إجــابــاتك
ـرغـوبة بـدال من ذلك ومن ا
ثم قُـم بــــإعــــادة تــــصــــمــــيم

احملــــــــــــور مـن خـالل
الـــعــصـف الــذهـــني
مع بـــعض الـــزمالء
ــــدربــــ عن أو ا
كــيـفــيــة حتـويل
الـــــســـــؤالــــ

الـــــــــــــلــــــــــــذيـن
اخـــتـــرتـــهـــمـــا
نــــــحــــــو قــــــوة

طالب أكثر.
ويقدم اخلبراء
نقاطا ملموسة
يـــجب الـــبــحث
عنـها والتـفكير
بـــــهــــا والــــتي

طلبة في احدى
اجلامعات األوربية


