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احلـليب تـسـتهـلك الـعـديد من الـسـعرات
عادن والعناصر احلرارية والعديد من ا
الغـذائيـة ويجب تـعويـضهـا باتـباع 11
ــرضع اتــبـاعــهـا وهي نــصـيــحــة عـلى ا
جتنـب مشـروبات الـكـافيـ مـثل القـهوة
والشـاي ألنـها تـنتـقل عـبر حـليب األم
إلى الطفل وقد يؤثر ذلك على نوم
الـطــفل ويـفــضل جتـنـب الـزيـوت
هدرجة أو ا
ــتــحــولـة ا
الـــــــــــــــتـي
تـتــواجـد
فــــــــــــــــــي
األغـــذيــة
ـصـنـعة ا
مثل: الزبدة
والــــســـــمن
الــنـبــاتي
ويـفض

بــالـســكــريــات مـثل:
ـصـنـعة الـعصـائـر ا
ــــــــشــــــــروبـــــــات وا

الغازية. 
واخـــــــيـــــــرا شــــــرب
الكـثير مـن السوائل
اء حيث وخاصـة ا
ان االم حتـــتـــاح من
3-2 لترات من

الـــســـوائل يـــومـــيــا
لـــتــســـاعــدهـــا عــلى

إدرار احلليب.
وتــــبــــدأ الــــبــــشـــرة
الصـحيـة بـتغـذيتـنا
إلى جانب الـتعرض
ألشعة الشمس فإن
الــســبب الــرئــيــسي
لـــتـــلـــــــــف اجلـــلــد
والـــــشــــيـــــخــــوخــــة

كن أن بـكرة نظـامنـا الغـذائي ولكن  ا
يكون أيضًا أداة قوية في مكافحة عملية
الـشـيـخـوخـة ومـسـاعـدة أجـسـامـنا عـلى

حماية بشرتنا. 
WO×  qz«bÐ

وهـذه بـعـض الـبـدائل الـصــحـيـة عـنـدمـا
ـقـايضـات ذكـيـة للـبـشرة يـتعـلق األمـر 

كما قدمها خبراء
1- البطاطا احللوة

قـلية لذيـذة لكنها قد تكون الـبطاطس ا
لــيـست اخلــيــار األفـضل تــمـامًــا عـنــدمـا
يتـعـلق األمر بـالبـشـرة الصـحيـة - حيث
كن ـلح  ـقـلـيـة وا إن كل من األطـعـمة ا
ــدى أن تـــكــون ضـــارة لــلـــجــسم عـــلى ا
ـكـنك اسـتـبـدالـهـا بـالـبـطـاطا الـطـويل. 

احللوة اخملبوزة بالفرن
2- الدواجن

ـعاجلـة على غالـبًا مـا حتتـوي اللـحوم ا

ل أخــــذ 3 حـــــصـص خـالل الـــــيـــــوم من
الــفــواكه واخلـضــروات والــدهــون مـثل
ــكــســرات الـنــيــة والــزيـوت مــثل زيت ا
السـمسم وزيـت الزيـتون وجتـنب القـيام
بــاحلــمــيــات الــقــاســيــة ذات الــســعـرات
الـقـلـيـلــة ألنـهـا تـؤثـر في إدرار احلـلـيب
رضع حتـتـاج لـزيادة في حيـث إن األم ا
ســعـراتــهــا وتـقــدر الــزيـادة بـ400-500
سـعرة مع اسـتـشارة إخـصـائي التـغـذية
ــسـاعــدتـهـا فـي احلـمـيــة الـتي تــنـاسب
احتياجاتـها وتناول مجمـوعات متنوعة
من األطــعـمـة وتـشــمل الـنـشــويـات مـثل
احلبوب الكاملة: (القمح الكامل الشعير
الكامل األرز الـكامل الدخن والـشوفان)
والـبـروتـيـنـات مـثل (الـدواجن الـلـحـوم
األســـــمـــــاك والـــــبـــــقــــــــــــــولـــــــــيــــات)
ــعـادن وتـتــمـثل في والــفـيـتــامـيــنـات وا
اخلـضروات والـفـواكه وتـنـاول األسـماك
مــرتـــ في األســبـــوع حــيث إمــداد األم
ـو الــدمـاغ بـاألومــيـجـا 3 الـتـي تـعــزز 
وحتــسن الــقـدرة الــذهـنــيــة لـدى الــطـفل
وأخذ حصص يومية كـافية من منتجات
األلبـان لتـأم االحتـياج من الـكالـسيوم

وفيتام (د). 
ويفضل احلفاظ على النشاط البدني
شي مـارسة ا منـتظمـا ومعتـدال 
لـ 30دقــيـــقــة لــلــمــســاعــدة في
حتـــقـــيـق عـــودة الـــوزن قـــبل
احلـــــمل والــــتــــقـــــلــــيل من
ـــشـــروبـــات الـــغـــنـــيـــة ا

كـــمــيــات كــبــيـــرة جــدًا من الــصــوديــوم
ـشبـعـة. والتي والـكبـريـتات والـدهـون ا
ثـــبت أنـــهـــا جتـــفـف اجلـــلـــد وتـــســـبب
االلـتهـابـات لـذلك يـعتـبـر الـدجـاج بديال
. كما مهما للتـكوين الطبيعي لـلكوالج
أنه مصدر لذيذ للبروت الهزيل والذي
ســيـبـقــيك شـبـعــانـا طـوال الــيـوم بـديال

أفضل.
3- زيت الزيتون أو األفوكادو

الـسـمن هـو انـتـشـار مـعالـج يشـبه طـعم
الـــزبــد ولـــكــنه مـــصــنــوع مـن الــزيــوت
الـنـبـاتـيـة ويـتم تـسـويقـه كبـديل صـحي

للقلب. 
ومع ذلك فـإنه غـالـبًـا ما يـكـون مـرتـفـعًا
ــبــادلـة ــشـبــعــة و فـي الـدهــون غــيــر ا
صــحــيــة لـــلــبــشــرة حـــاول اســتــخــدام
األفـوكـادو أو زيت الـزيـتـون لـلـحـصـول

على بشرة صحية.
بغداد
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ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا جـاهل مـن يـحـاول تـلـفـيق األكـاذيب لـيـنـال من مــكـانـة ا
السامـية  نعم هي سـامية بـتاريخـها ورجاالتـها ومواقـفها وتـصديهـا ومقاومـتها
الطغـاة  وهي كبيـرة بإرثها وعـلمها وابـويتها وحـفظها لـبيضة االسالم  بل هي
ناصر ناوىء قـبل ا شامخـة باعتـدالها ووسطـيتهـا وإنسانـيتها  الـتي اقر بهـا ا
سـلم  فهل صم االذان وأوصـد قلبه ـسلم قـبل ا والعـدو قبل الـصديق  وغـير ا
ـكـانـة ـسـاس  ـدلـسـ وهـو يـحـاول ا بـاالكـنـة من راح يـلـفق األكـاذيـب ويـتـبع ا
ـهـنيـة االعالمـية من تـصـدى لالحـتالل قبل ان السـامي ? وهل اغـفل من ادعى ا

تطأ أقدامه ارض العراق ? 
ويـبـدو ان غـيضه وحـقـده وجـهـله أنسـاه احلـافظ لـلـعـراق من التـقـسـيم ? بـعد ان
راحت األصوات الـداعية لـلتـقسـيم تتـعالى مـدعيـة حرصـها عـلى ابنـاء الطـائفة 
س رمز ـدلس الدور األكـبـر في الـدعوة إلعـداد بـرنـامج  ا كـان لـتضـلـيل ا ور
ا يزل أن التـشيع في العـالم بل رمز الكـبار احلافـظ  فتـاريخ العراق سـجل و
رمز االعـتدال والوسطـية واألبوية حفظ الـعراق واحداً موحـد بعد ان اصبح قاب
نـابر ويهـاجم بأقسـى العبارات قوسـ او ادنى من التقـسيم  وهو يـسب على ا
نـصـوح واحلاقـد النـاصح اغفل وتلـحق به اسـوء األوصاف  ورب ان اجلـاهل ا
ـقلـد وقد ـرجع االعلى قـبل الـشيـعي ا ان ابـنـاء األديان ونـفس الـشيـعي تـيمن بـا
رجع الـتي حررت السـبي بحـقوق الـشيعي الـشرعـية وراحت قوافل رأى أبويـة ا
اء والدواء  بل مـشيدة مساعـدتهـا تطوف مـخيـمات النـازح مـقدمة الـطعـام وا
ن تشرد بـغلو بـعض من ادعى تمثـيل الطائـفة والدفاع اخمليـمات آوية األبريـاء 

عن مصاحلها والذود عن حقوقها . 
ودون شك ان األزمـات توحـد والنـوائب تـقرب واالسـتـهدافـات دون حق ترفع وال
تخـفض لقد جترأ داعـش على حرمة الـعراق ودنس بعدوانه كـرامة أمة  وجترأ
ـآسي حـتى طـالت نـيـران قـذائفه بـدنـائـته عـلى شـرف حـرائـر وخـلف الـويالت وا
الغـادرة العاصمـة بغداد  وراح بـعض من ابتليت بـهم األمة من ساسـة الصدفة
ـأجور البـغضاء والـشحنـاء يلملم ومدعي تـبصير الـشعب الغـافل ومن بث قلمه ا
نتـاج سمـومه بـاحثـا عن وطن بـديل معـتـقدا ان الـعـراق مات دون صـحوة وذهب
نال  ويـقينا ان كل محـتال دون عودة  فعودته مـحررا محـال وصحوته بعـيدة ا
حسابـاته كانت دقيقة صحيحة اال ثابت واحد ال مـتغير كما اعتقد البعض  فقد
اغـفل من بـاع الـعـراق بـدوالرات كـثـيـرة او قـلـيـلـة  أن هـنـاك حـكـيم زاهـد سـكن
ـقاومة ديـنة العـتيـقة اخـذ العـراق منه وهم األمـة والشـعب مأخـذه  نذر نـفسه  ا
الطـغاة واحملتل  احلكمة راس ماله  والوسطية منهجه  والزهد مشهوره  لم
يحـتكم على متر واحـد من العراق ملكـا له وألسرته  معتقـدا غير متردد أن ملك
الدنـيا زائل ومـال اآلخرة خـالد  كيف ال وهـو سائـر على نـهج من خاطب الـدنيا
تـآمر هـذا احلكـيم فكـانت الـفتوى محـتقرا " يـا دنيـا غري غـيري "  لـقد اغـفل ا
رجـعية  الـفتوى الـتي انتفض لـها ابناء التي سـيخلدهـا تاريخ العـراق واألمة وا
األديان والـطوائف  الـفـتوى الـتي حيـرت كل لـبيب وأوقـفت اروقـة التـآمر حـائرة

ا تقول ?  مختاره 
أجـورة ومن رة حتـرك االقـالم ا ـاذا تخـطـط ? وكيـف تواجـه  فـراحت هـذه ا و
ظـلـوم وهـو فاسـد مـفـسد  فـأوقـعت بـشركـهـا بعض ادعى االنـتـصار لـلـشـعب ا
ـقام الزاهد بـتلفـيقات مـكشوفة ساس  ـرة ا وسائل االعالم الـتي حاولت هذه ا
وتوقـيتات قـلبت الـسحر عـلى الساحـر  حيث تـزامن دس السم مع حـلول اللـيلة
ـؤمـنـون انتـصـار الدم عـلى الـسيف  االولى لـلـمحـرم احلـرام  حـيث يسـتـذكر ا
ويسـتحضـرون التاريخ الـذي ارشف لواقـعة لم ولن تمـحى من صفحـات التاريخ
وذاكرة األجـيال  الـواقعـة التي أرقت عـروش الطـغاة عـلى مدى التـاريخ  والتي
راحت مثال يـهتـدي بهـا الباحـثون عـلى احلريـة  ولكن هـيهـات ألكاذيب رخـيصة
ن خـرجـوا وقـاتـلوا ؤمـنـ من االنـتـصـار لظـالمة اسالفـهم  ان تـثـني جـمـوع ا
وانتـصروا وقارعوا الظلم واهله  ويقينا ان من حرض ووقت وغذا ونصح اخطا
ـرجعية سامية في حسـاباته كما سلفه الذي حـرك داعش االٍرهاب والفساد  فا
ـواقفـهـا ووسطـيـتهـا شـامخـة بـزهدهـا لن يـنال مـنـها مـراهـقون ـكانـته كـبيـرة 
االعالم ومن اخــتـبـأ خـلف الـسـتـار  ويـبـدو أن األقـدار شـاءت ان حتـرك جـمـوع
ـا هو ـقـام الـسـامي في ظـل ظـرف ر ـؤمـنـ لاللـتـفـاف حـول االب احلـامي وا ا
ـبتذلـة  ولو قدر لـلمحاوالت االصعب فـكانت التـرهات الرخيـصة والتـخرصات ا

ـسـاس بـهـذا الـسـابـقـة وعــلى مـدى الـتـاريخ ان تـنـجح في ا
ــرجـعــيــة الـديــنـيــة الــعـلــيـا ـا وقــفت ا الــصـرح الــشــامخ 
وهــــــــي في أوج زهـوهـا وعـطـائـهـا  كـبـيـر ســـــــيـدي
رجـع بحكمـــــــتك وزهدك وطهارتهك  وصغير جاهل ا
ـقامك الـسامي  ويـقيـنا أن الـكذبة ـساس  من حاول ا
اجلــديــدة لن تـكــون االخــيــرة  لـكن الــعــاقـبــة لــلـمــتــقـ

واخلــــــــزي إلعدادهم الى يوم الدين .

لم تكن رصـاصات الفتى الصربي غارفيلو برنسيب التي قتلت االمير النمساوي
يـة االولى بـاربع فـرنـانـديـز وزوجـته  هي الـسـبب احلـقـيـقي النـدالع احلـرب الـعـا
سـنـوات داميـة تـاثـر بـهـا الـعـالم كـلـه تـقـريـبـا ... كـانت خـسـائـره جـراؤهـا كـبـيرة
وتغـيراتهـا وانعـكاساتـها على تـوزيع ميـزان القوى الـدوليـة ورسم خرائط وحدود
ـية جديـدة هي النتـيجـة االكبر بل الـهدف االستـراتيـجي الذي خطط له لـتكون عا
احلرب بوابـة ونتيجة طبـيعية خملرجاتـها .. فقد ظلت مقـاطعتي االلزاس واللورين
تنـازع عليهـا منذ قرون بال حل شـاف مقنع مرضي الطراف انـية الفرنسـية ا اال
القـضية ... ذلك لم يكن نـتيجـة بالدة و غباء قـادة البلدين وعـدم وطنيـتهم او امية
وال اباليـة الشـعب .. بل ذاك يـقع ضمن سيـاقات دولـية معـينة وبـتخطـيط مسبق
ادي .. لذا كان سيناريو احلرب من اصحـاب القرار ومخططي مستقبل العالم ا
يـجـري كـمـسرحـيـة مـعـدة سـلـفا وجتـري احـداثـهـا حتت الـسـيـطرة .. اذ ال شيء
ـهيمـنة التي لـيس بالضـرورة ان تكن دول معـينة او خارج حـدود التوقع لـلقوى ا
ـمتدة لعـقود وسنوات ا جعل الـسيناريـو ومخرجاته بـل ونتائجه ا حكومـات .. 
قـادمـة - وهنـا مـربط الـفـرس - ان تكن احلـدود مـوجـبـة  لقـمـة سـائغـة وضـحـكة
يـة الثانـية كـما خطط لـها فعال ساخرة وقـنبلـة مؤقـة جنحت بتـفجيـر احلرب الـعا
تخف في غرف مـظلمة واجندات موغلة وفقا لـكواليس قيادات العالم احلقـيقي ا
قاتـمة تعمل بال ضجـيج .. بعيدا عن االصوات الـشخصية االرجتـالية النشاز او
تهـريج منابر اعالمية ال جتيـد اال التعجيج والتـهجيج - اال ما دخل ضمن سياق
حمالتـهم وتخطيـطهم وتوجـيههم كجـزء من ادوات التنـفيذ وليس الـتسخيف - ..
واال فـان الـقـرارات االسـتـراتـيـجـيـة ال تـوضع في سـوق الـنـخـاسـة وعلـى طاوالت
قاذورات الليل يلهو بها زيد وعبيد وشعيط ومعيط ... فهي حصرية بيد اصاحب
لف االعالمي كن ان يـترك ا ـادي وتسير كـفته.. ال  االختـصاص تقـود العالم ا
بـيـد كل من هب ودب يـلـقي مـا يـشـاء من حـصـاه وحـجـراته وعـثـراته بـبـئـر مظـلم
ـفـتـوح لـشـهـيـة مـوائد وبصـيـرة عـمـيـاء ال يـعي مـنـهـا وفـيـهـا اال تشـدقـات فـاهه ا
مدفـوعة احلـساب .. ذلك يـعـد سخف الـقدر الـعربي الـذي جـعل امتـنا الى الـيوم
محتـلة االرض مـقبوضـة الذقن مسـيرة الرقـاب منهـوبة اخليـرات تعيـسة االحوال
ن هم ال اهل لها على صعيد قدرات  والسيمـا الشعبية منها .. جراء تسلـيمها ا
الـقـمة وادواتـها .. فـيـما يـبقى شـرفـاء االمة كـحطـام وحطـب يحـترق وفق لـنزوات

االستبداد و اجندات االستعباد ..
ـائة من تـلك االستـراتيـجيـات تنـفذ وفـقا خلالفـات احلدود الـقائـمة ب تسعـ با
جمـيع بلدان الـعالم حتى الـتي تبدو انـها حليف اسـتراتيـجي دائم .. هذا لم يكن
من قـبـيل مــحظ الـصـدف او حـسن الــنـوايـا .. بل انه عـالم الــسـيـاسـيـة .. يـا من
تدعـون انفسكم خبراء الـسياسة .. ان احلدود الـدولية للدول في الـقارات جميعا
ـكـان لم تـكن تـشـكل خـارطـة تـعـبـر عن ذوقـيـة مـلك او تـرفـية ـنـطق الـزمـان وا و
سـلــطـان او تــعـبـيــر عن امـنــيـة شـعـب او رغـبـة مــثـقف او اســتـجـابــة الهـزوجـات
ـة بعد ان مجتـمعـية او ثقـافة حـزبيـة .. تلك اضاحـيك ذقنـية عـفا عنـها زمن الـعو
تـرك االخـر يـعشـعش في ربـوع االمـية والـتـصـحر واجلـاهـلـية ..  فـاحلـدود تـمثل
كن لها ان ـهيمـنة وجميـعها اجـزم تستبـطن فتيل نـار  ية ا اجندات لـلقوى الـعا
تستـعر باي حلـظة تتـفجر وتغـير الواقع وتـمزق اخلرائط وتـعيد صـياغتـها بشكل
هيمنة وينسجم مع روح العصر .. هنا ما جديد يـتالءم مع متطلبات تلك القوى ا
احب ان اصل الــيه : ان احلــدود لم تــكن في يــوم من االيــام تــمــثل وال ســتــمـثل
حقوقـا قومية او مجتمعـية او دينية او تاريخيـة .. انها ارادات سياسية ومصالح

دولية. 
نح الـيوم سيـاخذ غدا. وغـدا في العرف الـسياسي فمـا 
قـائم ال محـالـة فضال عن ديـدين اخلـلق الذي يـعـني فيه
انه قــريـب .. بل قــريـب جــدا .  فال يـــنــبــغـي ان يــفــرح
ـقـطــوعـون .. فـان صـور ـســتـقـطــعـون .. وال يـيــأس ا ا

العالم تتغير .. لكن مباد التوزيع قائمة بل وثابتة .
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اعلن مـحافـظ ذي قار عـادل الدخـيلي
ــرحـلـة االولى من عن بـدء الــعـمل بـا
ــمــر الـــثــاني مـن الــطــريق انــشـــاء ا
الــــرابط بــــ قــــضـــائـي اجلـــبــــايش
كـيـلـومـتـرا ـسـافة 85  واالصالح و
الــذي تــنــفــذه شــركــة بــيــنــا بــيـوري
ـالــيــزيـة بــكـلــفـة 87 مـلــيـار ديــنـار ا
دة اجنـاز ثالث سـنوات  مـشدداً و
عـلى ضــرورة االلـتـزام بـالــتـوقـيـتـات
الزمنية للـعمل . وقال الدخيلي خالل
نـفذة شـروع  إن (الشـركـة ا تفـقـده ا
ــرحــلـة ــهــامــهـا إلطالق ا بــاشـرت 
األولى من مشروع إنشاء احد الطرق
همة في الرئيسـية واإلستـراتيجيـة ا
ذي قـار الــتي تــربط قــضـاء االصالح
بـاجلـبـايـش وعـدد من مـدن ونـواحي
احملـافــظـة اجلــنـوبــيـة) مـشــيـراً إلى
رورية (أهميـته في فك االختـناقـات ا
ــتــزايـدة وتــقــلـيل نــسب احلــوادث ا
فيه). وشـدد احملـافظ في بـيان اورده
مكتبه االعالمي تـلقته (الزمان) امس
على (إنـهـاء أي تعـارضـات مع دوائر
احملافظة للحيـلولة دون إعاقة العمل
وتـشـخـيـصـهـا بـوقت مـبـكـر وإشـعار
احلكـومة احملـليـة بهـا  بهـدف حلـها
مـكنـة لضـمان انـسيـابية بالـسرعـة ا
ـشــروع) مــطــالــبـاً ســيــر الــعـمـل بــا

نـفذة بااللتزام بـالتوقيتات الشركة ا
احملــــددة لإلجنــــاز. وكــــشف رئــــيس
ـهـنـدس مـجـلـس مـحـافـظــة ذي قـار ا
رحـيم اخلــاقـاني عن مـنــاقـشـة واقع
ـتـلـكـئة ـشاريـع الوزاريـة ا عـدد من ا
مع فـريق مـتـابــعـة تـنـفـيـذ الـبـرنـامج
احلكـومي في األمـانة الـعامـة جمللس
الوزراء ,في اجتماع مـشترك عقد في
مـــبـــنى مـــجـــلـس احملـــافـــظـــة. وقــال

اخلــاقـــاني في بــيـــان اورده مــكــتــبه
االعالمي تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس إن
ـــشــاريع (اجملـــلس طــرح عـــددًا من ا
الــــتـي حتــــتــــاج تــــعــــاون الـــوزارات
اإلحتاديـة وإيـجاد احلـلـول النـاجـعة
والسريـعة ومنهـا في قطاع الـكهرباء
ـــاء والــطــرق). واشــار واجملــاري وا
إلى أنه ( تـــقــد ومــنــاقــشــة عــدة
مــقـتـرحــات حـلــول لـلــمـشــاريع الـتي

تـتـطـلب تسـريع الـعـمل فـيـهـا ومـنـها
مــشــروع مـــجــاري قــضــاء الــشــطــرة
وتـأمـ مـشـاريـع كـهـربـائـيـة خـاصـة
شاريع مياه اإلسالة وكذلك تسريع
الـــعــمل فـي مــجــســـر تــقـــاطع ســوق
الــــــشـــــيــــــوخ وعــــــدد مـن الــــــطـــــرق
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الفتـا الى أن (الـوفد احلـكـومي تعـهد
ــقــتـرحــات إلى بــنــقل جــمــيع هــذه ا
األمانة العامة جمللس الوزراء لوضع
ـعاجلات الـسريعـة لها).و احللول وا
أكد  مـحافظ ذي قـار  عـادل ألدخـيلي
أهـــمـــيـــة  اســـتـــقـــبـــال ومـــواجـــهـــة
واطـنـ  والتـعرف عـلى مـشاكـلهم ا
اخملـتــلـفـة خـصــوصـا  فـيـمــا يـتـعـلق
بـــتــامــ فــرص الـــعــمل  لـــلــحــد من
البطالة واالستماع  لهم حول  اعمال
 وحتس واقع  اخلدمـات االساسية
ــثل حتــديـاً ــنـاطــقــهم  الن  ذلك   
ـواطن مــشـتــركــاً لــدوائـر الــدولــة وا
وأكـــد  خـالل اســـتـــقـــبـــاله عـــدداً من
ــــواطــــنــــ في مــــكــــتب شــــكـــاوى ا
واطـنـ بـديوان احملـافـظة  أهـمـية ا
واطن  عبر تفعيل مكتب شـكاوى ا
لقـاءات يـوميـة مبـاشـرة  من مخـتلف
الـــشــرائـح والــقـــطــاعـــات والــتـــفــهم
لـهـمــوهم  ومـشـاكـلـهم  ومــتـابـعـتـهـا

قصرين خالف ذلك الن من وحتديد ا
ـسـؤول مــقـابـلـة بـ اهم واجــبـات ا
ـوطــنــ واالقـتــراب مــنـهم  في اي ا
وقـت ومــكـــان لــتـــجـــســيـــد الـــعالقــة
هم طلـوبة ب االثنـ   التي من ا ا
ان تـتـجـسـد بـشـكل عـملـي  وحـقيـقي
ـا يـعـكس  الـثقـة بـيـنـهـمـا داعـيا و
(رؤوساء الدوائر والوحدات اإلدارية
  االهتـمام بـهـذا اجلانب انـطالقا من

سؤولية). ا
كتب  كما وجه بتام  احـتياجات ا
 وتــطــويــرهــا عــلى صــعــيــد مـتــصل
اعلنـت مديريـة ماء ذي قـار اليوم عن
ازالــة 275 اشـــتـــراكــــا ســـائـــبـــا في
منـاطق متـفـرقة من احملـافظـة . وذكر
ــديــريـــة  في تــصــريح مــصـــدر في ا
صــحــفي ان مـالكــات الــصــيــانــة في
ـــاء ازالــوا فـي شــهــر آب مـــديــريــة ا
اضي 275 اشـتـراكـا ســائـبـا بـنـاء ا
. شترك على شكاوى وصلتهم من ا
ـاضـي شـهـد ولـفت الـى ان الـشــهـر ا
كذلك اصالح 73 انـبـوبـا مـكـسـورا 
ومد 16 انـبـوبـا جــديـدا  ومـعـاجلـة
حـــالــــة واحـــدة النـــبـــعـــاث الـــروائح

الكريهة).
 كـمــا أعــلن فـرع تــوزيع كـهــربـاء ذي
قــار الــثالثــاء عن (إزالــة 110 حــالـة
جتاوز في اطار حمـلة واسعة االزالة

جـــمــيـع الــتـــجــاوزات عن الـــشــبـــكــة
الــكـهـربــائـيــة). وقـال بــيـان لــلـدائـرة
تـلـقـت (الـزمـان) إن (الـلـجــان الـفـنـيـة
ـكـلـفـة بـرفع الـتـجـاوزات احلـاصـلة ا
عـلى الــشـبـكـة الــكـهـربــائـيـة تـواصل
تـــنــفــيـــذ احلــمــلـــة الــوطــنـــيــة لــرفع
الــتـجــاوزات وقــد أســفــرت عن إزالـة
55 حالـة جتاوز مـنزلي 45 جتاري
10 زراعـي فــــــضـالً عـن تــــــنــــــظـــــــيم
اشـتــراكـات اصـولــيـة عـدد 13 وربط

مقاييس كهربائية عدد 11. 
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واشار الى أن احلمـلة تضـمنت إزالة
الـتجـاوزات بـكافـة أنـواعـها وتـنـظيم
االشـــــتــــراكــــات األصــــولـــــيــــة وربط
قاييس الكهربـائية جلميع أصناف ا
ـشـتــركـ األصـولـيــ الـذين لـيس ا
لــديــهـم عــداد وتــنــظــيم اشــتــراكــات
لــلـمــنــاطق الـعــشــوائـيــة وفق نــظـام
ـتـجـاوزين وشــمـلت عـمـوم مـنـاطق ا
احملـــافــظـــة). واضــاف ان (احلـــمــلــة
ســـــتــــســــهم فـي احلــــد من ظــــاهــــرة
الـتـجـاوز عـلى الـشـبـكـة الـكـهـربـائـية
وتـقلـيص نـسبـة الـضـائعـات والـهدر
احلاصل في الـطـاقة وتـنظـيم عـملـية
ا يـؤمن التوزيع العادل االستهالك 
ــواطــنــ ويــضــمن لــلــطـــاقــة بــ ا

استمرارية التيار الكهربائي).
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لـلـعام الـثـاني علـى التـوالي يـنظم
مـتــحـف الـشــهــيــد احــمــد عــفــتـان
حـافـظة لـلـتراث في قـضـاء هـيت 
االنــــبـــار حـــفالً لــــتـــكـــر االوائل
بــالــدراســة االعــداديـة بــفــرعــيــهـا
ـديـنـة ورؤساء بـحـضـور وجـهـاء ا
دارس العشائر فضالً عن مديري ا

تميزة. ا
واكـد احلـاج حـمـدي عـفـتـان الـذي
دأب عـلى مـبـادرات من هـذا الـنـوع
ـتفوق ان تـميزين وا لتشـجيع ا
ــتــحف (نــظم احلــفـل لــنــحـو 33 ا
طالباً وطالبة حققوا معدالت عالية
في دراســتـهم بـاالعـداديـة). واشـار
الى حــضـور مــديـر تــربــيـة قــضـاء
هـيـت ورعـايــة الــشـيخ عــلي عــبـد

نعم مزبان احملمدي).  ا
واضـاف ان (االحــتــفـال يــقــام هـذا
الــعــام في ظـل مــعــطــيــات جــديـدة
تـشــهـدهــا كل من االنـبــار وهـيت).

ــــتـــحف قــــد اقـــام الـــعـــام وكـــان ا
ـاثـالً شـمل نــحـو ــاضي حــفالً  ا
30 من اوائل خـريجي الـدراسـت

فيما شمل هذا العام الطلبة سجى
طـالب شـاحـوذ الـتي حـقـقت مـعدل
ـئــة وبـثـيـنــة هالل ابـراهـيم 99 بـا
ــئـة الــتي حـقــقت مـعـدل 98.14 بـا
وســـارة عـــقـــيـل مـــوسى وســـلـــمى
مـصـطفى جـبيـر الـلتـ حـققـتا 98
ـئـة ونـور أنس حتـريـر وبـركات بـا
عــنـاد خـلف وهـاجـر مـؤيـد حـسـ
وحكمـة سعيـد ثابت وشامل قصي
يــوسف وصـــالح رافع اســـمــاعــيل
ومـصــطــفى مــحـمــد جــاسم وعـلي
سـعــيـد اســمـاعــيل الـذين حــقـقـوا

ئة.  اكثر من  97با
كــمـا شــمل الـطــلـبــة حـنــ عـدنـان
ان شويح وجنمة حميد نايف وا
خمـيس رشـيد واحـمد رحـيم خلف
واسامة عبد الستار خيري وحامد
نــافع عــفــتــان وعــمــر ايــاد جـمــيل

وحمدي مشعـان عبد ومحمد اديب
مـحمـد شنـدي ومهـند خـميس عـبد
الــــواحـــد وســـحـــر طـــارق هـــاشم.
عروف في قضاء واضاف عفتـان ا
هـــيت بـــاحــتـــضـــان الــنـــشـــاطــات
الثقافية والتـراثية التي تخلد آثار
ـدنـية وحتـافظ عـلى موجـوداتـها ا
الـتاريـخيـة ورموزهـا االجتـماعـية
ان (الـــــتـــــكـــــر شـــــمـــــلت ادارات
ـدارس الـتـي جنـحت في حتـقـيق ا
نـــسب تـــقـــدم عـــالـــيـــة واجنــازات
تـربــويــة وهي قــسم تـربــيــة هـيت
واعدادية الروافد للبنات واعدادية
هيت للبنات واعدادية هيت للبن
واعـــداديـــة عــبـــد الـــله بن مـــبــارك
لــــلـــبـــنـــ واعـــداديــــة الـــســـنـــابل

اخملتلطة). 
واشـاد بــجــهـد االدارات ومــثــابـرة
الطلبة متمنيا لهم التوفيق خدمة

لبلدهم ومدينتهم. 
وتـزامن حـفل الـتـكـر مـع احـتـفاء

بالطـالب االول على العراق
من مــحـافـظـة ذي قـار الـذي
ـئـة حـقق مـعـدل 99,98 بـا
حــيث تــــــــــمت زيــارة وفـد
ـــتـــحف الـى عـــائـــلـــة مـن ا
الطالب ومنحه وشاح هيت
ـــــتـــــحـف وهـــــديــــة ودرع ا
تـــذكــاريـــة تــؤكــد تـــعــاطف
اهـــالـي الـــقـــــــــــــضـــاء مع
الــــطـــالـب حـــسن مــــحـــسن

معيوف. 
والـقى احلـاج حمـدي كـلـمة
اشـاد فـيـهـا بـجـهـد الـطالب
ومــثـــابــرته ودعـــا عــائــلــة
ـتـفـوق الى زيارة الـطالب ا
هــيت بــهــدف االطالع عــلى
ـــــهــــا الـــــزراعـــــيــــة مــــعـــــا
والعمرانـية واللقـاء بأهلها
الــــذي يـــــكــــنــــون احملــــبــــة
واالحـتــرام جلـمـيع اطـيـاف

طالبة تلقي كلمة في حفل التكرالشعب العراقي 
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ـرضع مصـنعـا للـحليب يعـد جسم األم ا
وليس مخزنا له أكد اخصـائيو التغذية
الئـمـة وجـوب احلـرص عـلى الـتـغـذيـة ا

والـــســلـــيــمــة
لــهـــا حــيث
إن عـمـلـيـة
صــــــــــنـع


