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أعـلـن مــديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة
لـلـسمـنت الـعراقـيـة إحدى شـركات
ـعـادن عـدنــان وزارة الـصـنـاعـة وا
الـغنــام عن استـمـرار أعمـال إعادة
ـثـنى الـتـأهـيل في مـعـمل سـمـنت ا
الـتـابع لـها بـوتـيـرة متـصـاعدة من
أجل إعــادة تــشــغــيل أجــزاء اخلط
اإلنـتـاجي الـثـانـي وبـنـسـبـة إجناز

ئة بجهود وإمكانيات بلغت 25 با
ذاتية .

وأوضـح فـي تــصـــريح لـــلـــمـــكــتب
اإلعالمي تــلـقـته (الـزمـان) امس أن
(الــشـركــة سـبق وان قـامـت بـفـسخ
ثنى عقد اسـتثمـار معمل سـمنت ا
ومـصادقـة عمـلـية الـفسخ قـضائـياً
ــســتـثــمـرة بـعــد تـلــكــؤ الـشــركـة ا
وإخاللــهـــا بــالـــتــزامـــاتــهـــا حــيث

ـعـمل إلى وصــلت نـسـبــة أضـرار ا
ــئــة) الفــتــاً الى ان (أعــمــال 85بــا
التـأهيل تـضمـنت صيانـة منـظومة
ــســنــنــات ــتــمــثـــلــة بــا الــدوران ا
والــــهـــاوزنــــات والـــبــــيــــرنـــات في
الكـسارة وبـنسـبة إجنـاز بلغت 69
ــواد األولــيــة ــئــة وطــواحــ ا بــا
ـئـة وبــنـسـبــة إجنـاز بـلـغت 27 بـا
فيما بلغت نسبة إجناز األفران 16

ـئـة فـضالً عـن تـأهـيل طـواحـ بــا
الـــســمــنت وغــيـــرهــا من األعــمــال

األخرى).
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وأعـلـن مــديـر عــام شـركــة الـزوراء
العامة هـادي علـي طـه عن قــــــيام
مـالكــات الـــــــــشــركـــة بــأعــــــــمــال
الـصـيــانـة لـلـمـحـطــة الـصـنـدوقـيـة
كــيـــوسك ســـعــة 1000 كي في أي
في مـنـطقـة الـكاظـمـية مـشـيراً الى
ان اجـراءات الــصـيــانـة لــلـمــحـطـة
الــصــنــدوقــيـة اســتــغــرقت يــومـ
متـتاليـ كون احملطـة الصنـدوقية
تــقع فـي مــوقع اســتـــراتــيــجي في
ـومة الـعـاصـمـة بـغداد لـضـمـان د
الــــتـــيــــار الـــكـــهــــربـــائـي وجتـــنب

نطقة). االنقطاعات في ا
مــؤكـداً ان (شـركـة الـزوراء الـعـامـة
تـمــتـلك خــبـرات هـنــدسـيـة وفــنـيـة
إلنـــــتــــاج وصــــيـــــانــــة احملــــطــــات
الـصنـدوقية بـكافـة السـعات ووفق

مواصفات وزارة الكهرباء).
وحصـل مـركز بحـوث ابن البـيطار
التابع الى هـيئة البـحث والتطوير
الـصـنـاعي إحـدى تـشـكيالت وزارة
ـعـادن عــلى الـبـراءة الـصـنــاعـة وا
وسومة ( تقييم التأثير العالجي ا
ــرهم ومــطــهــر مــســتــخــلص حب
نــبــات الــدبـق ) الــذي يــعــمل ضــد
اإلصـابـة بـحـلم اجلـرب اجلـاف في
األبـــقـــار والـــذي يــــحـــتل قـــائـــمـــة
ــعــديـــة الــتي تــصــيب األمــراض ا
ـزرعـة ومـنـهـا األبـقـار حـيـوانـات ا
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كـشـفت قـيـادة شـرطة االنـبـار تـفـاصيل
ـة قتل فـتاة لـوالدهـا واشارت الى جر
ان ســـــبب ذلـك يــــعـــــود الـى الــــهـــــاتف
والـــتـــلــفـــزيـــون بـــحـــسب مـــا ادعت به
الـقاتـلة. وقـالت الشـرطة في بـيان امس
ان (الــقــيـــادة وعــلى رأســـهــا قـــائــدهــا
الـــفـــريق هــــادي رزيج كـــســـار وكـــافـــة
تــشــكــيالت شــرطــة االنـبــار مــســتــمـرة
الحـقـة االرهابـيـ من تـنـظيم داعش
االرهــابي واجملــرمــ اخلـارجــ عــلى
ــهم الى الـــعــدالــة). الــقــانـــون وتــقـــد
واضـــافـت انه (بــــتـــاريخ  25 شــــبـــاط
اضي وفي السـاعة السادسـة صباحا ا
حصل حادث قتل للمجنى عليه ( ع . ج
. م . د) في داخـل قـــــضــــاء عـــــامـــــريــــة
الــصـمــود الــشــقق الــســكــنــيــة مـجــمع
الــفــارس فـي ذلك الــيــوم) مــبــيــنــة انه
(اثـنـاء االخـبـار عن احلـادث  تـشـكيل
فريق عمل من قبل مديرية شرطة قضاء
العامرية ومركز شرطة الفارس وشعبة
اجــرام عــامــريــة الــصــمــود وبــاشــراف
مـبـاشـر من قـبل قـائـد الـشرطـة من اجل
ـة اجـراء الــكـشـف عـلى مــسـرح اجلــر
لــغــرض الـتــوصل الـى مـاهــو من عــمل
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جــنـائي ومــايـخــدم الــتـحــقـيق بــضـبط
ـبارز اجلـرمـية وضـبط اي شي يـخدم ا

ملف القضية).
والـقت وزارة الــداخــلـيــة الـقــبض عـلى
أربعـة متهـم في بغـداد لقيامـهم بقتل
شــــــخص بــــــواســـــطــــــة بــــــنـــــدقــــــيـــــة
كالشــنـكــوف.وقــالت الــوزارة في بــيـان
عامل امس إن (مفارز مكتب حـسينية ا
في مــديــريــة مـــكــافــحــة اجــرام بــغــداد
الــتــابــعـة الى وكــالــة الــوزارة لــشـؤون
الشرطـة في وزارة الداخليـة تمكنت من
القاء الـقبض على أربـعة متـهم شرق
بـغداد لـقيـامهم بـقتل شـخص بواسـطة

سالح من نوع بندقية كالشنكوف). 
وأضـافت (بـعـد اجـراء التـحـقـيق مـعهم
ـة القـتل لـوجود خالف اعـتـرفوا بـجـر
عـشـائـري مع اجملـنى علـيه" مـبـيـنة أنه
"قـد  عرض اوراقـهم التـحـقيـقيـة على
الـقـاضي اخملتـص وقرر تـوقـيـفهم وفق
ـــــادة  406  من قـــــانـــــون احـــــكـــــام ا

العقوبات العراقي).
وكــشــفت هــيــئــة الـنــزاهــة الــعــامـة عن
تــمــكــنــهــا من ضــبط مــتــهــمــ اثــنـ
لـقيـامـهـمـا بـالـتجـاوز عـلى عـقـار تـعود
مـلـكـيـته لـلـدولـة في كـركـوك مـبـيـنة أن

(قـيمـة الـعـقـار تُـقـدَّرُ بخـمـسـة مـلـيارات
دينار) . 

واشارت دائـرة التحـقيـقات في الهـيئة
وفي مــعــرض حــديــثــهــا عن تــفـاصــيل
عمـليَّة الـضبط الـتي نـفـذهـا فريق عمل
مـكـتب حتقـيق كـركـوك إلى أن (الـفريق
تـمـكن بـعـد إجـراء الـتـحـري من ضـبط
ـشـهـود ـتـهـمـ مـتـلـبـسـ بـاجلـرم ا ا
لتجاوزهما على العـقار العائدة ملكيته
اليـة الفتة إلـى أن مساحة إلى وزارة ا
الـعـقارالـواقع في مـركز احملـافـظة تـزيد
عــلى سـتــة دوا فــيـمــا تُـقــدَّرُ قـيــمـته
بخـمسـة  ملـيارات ديـنار). وأضافت ان
ـــتـــهــــمـــ جتــــاوزا عـــلى الــــعـــقـــار (ا
اخملــصص إلنـشــاء مـدارس عــبـر وضع
أسس ودعـامـات بـنـاءٍ خـالفـاً لـلـقـانون
عنية اخملتصة بالتواطؤ من اجلهـات ا

بإزالة التجاوز). 
وأوضحت أنه ( تنظيم محضر ضبطٍ
وجب أصـولي بـالعـمـليـة التـي نفـذت 
مُـذكَّـرة ضـبط قـضـائـيَّـة وعـرضه رفـقـة
ـتـهـمـ عـلى قاضـي محـكـمـة حتـقيق ا
ُخـتصة بقضـايا النزاهة الذي كركوك ا
قرَّر توقيـفهما وفقـا ألحكام القرار 154

لسنة 2001).

فنيو شركة الزوراء يصينون محطة صندوقية

يالي سامر ا

ــنـتــشــرة فـقـط عـلى الــنــفـايــات ا
امــتـداد الــشــارع الــرئــيـسي دون
الـدخــول الى الـفــروع الـســكـنــيـة
لالحياء سـيجعل اكوام الـنفايات
منتـشرة وبشـكل هائل ناهيك عن
االمــــراض الـــــتي تـــــســــبـــــبــــهــــا
واضرارها على البيئة). واضاف
ــواطـن امـــيـــر الــشـــيـــبـــاني ان ا
(اغـــلب االحــيـــاء الــســكـــنــيــة في
محافظة كربالء  انشاؤها على
اراض زراعـية او بـسـتنـة كـما ان
هـنـاك اقــرارا يـقـضي بـشــمـولـهـا
بكافة اخلـدمات وعليه اصبح من
اجلائز شمولهـا بخدمات البلدية
ـــمــــاطـــلـــة من وال داعـي لـــهـــذه ا
اقــســام الــبـلــديــة بــالــتـنــصل من
خدماتـها ولذلك فـهي بحاجة الى
خدمات مرضيـة). معربا عن امله
ان (تـكـون هـناك حـمـلـة لـرفع هذا
الــكـم الــهــائل من الـــنــفــايــات في
ـســتـقـبل الـقـريب). ومن جـانـبه ا
قـال مــسـؤول الــقـسم الــثـاني في
ـهـنـدس عـلي ابو بـلـديـة كربالء ا
حلمة لـ (الزمان) امس انه (جرى
تــوجــيه عـمــال الــبـلــديـة لــلــقـسم
لـلقـيـام باعـمالـهم ورفع الـنفـايات
الــتي بــاتت تــؤثــر عـلـى سـاكــني
نطـقة ولكن تـوجيهـاته لم تثمر ا

شيئا).
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ونــظـمت مــديــريــة زراعــة كـربالء
بــالــتـعــاون مع جــمــعـيــة نــحـالي
كـــربـالء الـــتــــخـــصــــصـــيـــة دورة
تـدريـبـيـة للـنـحـال بـشـأن انـتاج
مــلــكـــات نــحل الـــعــسل بـــجــهــاز
(جـــنـــتـــر) وبــــحـــضـــور عـــدد من
ـهتـم بتـربية هـندس ومن ا ا
الــنــحل وكــذلك عــدد من اعــضــاء
اجلــمـــعـــيــة ومـــوظـــفي الـــشــعب
الــزراعــيـــة في احملــافــظــة. وقــال
رئــيـس جــمــعــيــة الــنــحــالــ في
احملـافـظـة عـلي عـبـد الـرسـول في
تصـريح صحـفي ان (هذه الدورة
تـعـنى بــتـربـيــة الـنـحل ومن اجل
التعريف بـكيفية اسـتخدام جهاز
ـاني النــتـاج مــلـكـات (جـنــتـر) اال
ـلــكي). نــحل الــعــسل والــغــذاء ا
مـبيـنا ان (الـدورة تـناولت كـيفـية
االسـتـخـدام االمـثل لـهـذا اجلـهـاز
ـهــمـة مع االخــذ بــالـتــوقـيــتــات ا
ـلكي). ـلكـات والـغذاء ا بـانتـاج ا

مــوضــحــا ان (اجلــمــعــيــة اكــدت
ـثل هـذه الـدورات اسـتــمـرارهـا 
ـــتـــخــــصـــصـــ لـــلــــنـــحـــالــــ ا
ـهتـم بتـربية بـتدئ ومن ا وا
الـنـحـل). ومن جـانـبه قـال رئـيس
شـعـبــة احلـشـرات الـنــافـعـة عـبـد
الــسـتــار الـدعــمي ان (هـدف هـذه
الـدوة هـو تـدريب الـنـحـالـ على
كيـفية انـتاج مـلكات ذات سالالت
لكي جيدة وكذلك انتـاج الغذاء ا
واســتــمــرت هــذه الــدورة مــدة 3

ايام). 
…bŠ«Ë W³łË

مبينا ان (اجلهاز جنتر ينتج من
80 ≠ 100ملـكـة في وجبـة واحدة
الخــتـصـار اجلــهـد والـوقت الـذي
يبـذله النـحال ومن افـضل الطرق
حـيث حــقق جنـاحــا بـنــسـبـة 95
ئة حـيث يوضع اجلهاز وسط با
اطار النحل داخل اخلـلية وتضع
ـلـكـة في اجلـهـاز لتـقـوم بـعـدها ا
بوضع البيوض ثـم جتري عملية

لكي).  لكات والغذاء ا انتاج ا
وطــالـب رئــيـس االحتــاد احملـــلي
لـلـجمـعـيات الـفالحـيـة في كربالء
ولــيــد الــكــريـطـي وزارة الــزراعـة
واجلـهـات ذات الـشـأن بـالـعـمـلـية
الزراعية بـايجاد منافـذ تسويقية
حملــصــول الـــتــمــور الــذي ســجل
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اكد مدير الرعايـة االجتماعية في
ــيــالي انه تــمت كــربالء ســامــر ا
مـخاطـبة وزارة الـعمل والـشؤون
االجـتـماعـيـة بـأستـعـادة الرواتب
ـسـتـفـيدين ـقـطـوعـة لـعـدد من ا ا
من شـــبـــكـــة احلـــمـــايـــة بـــســـبب
امـــتالكـــهم عـــجالت مـــا ادى الى
قــطع رواتـــبــهم. مـــشــيــرا الى ان
ـطـلـبـنـا (الـوزارة قـد اسـتـجـابت 
هذا و الغاء القرار واطالق 90
ــــــئـــــة من هــــــذه الـــــرواتب). بـــــا

واوضح لـ (الزمان) امس انه (
تــسـهــيل اخملــاطـبــات بــ دائـرة
الرعـاية ومديـرية مرور احملـافظة
لـرفـع احلـيف عن هـذه الـشـريـحـة
من خالل استالمـهم كتبـا رسمية
واجنـــاز مــعـــامالتــهـم لــتــثـــبــيت
عـائـديـة الـعـجالت). الفـتـا الى ان
(الضـوابط الوزارية الـتي ابعدت
ـسـتفـيـدين جـعلـتـنا الـكـثـير من ا
نـــــتـــــحــــمـل الــــغـــــضب اجلـــــامح
اضـية). ـدة ا للـمواطـن خالل ا
ــواطــنــون لـ من جــانـــبــهم اكــد ا
(الـــزمــان) امس ان (اســـتــقـــطــاع
الـرواتب جاء بـسـبب عـدم معـرفة
شـبــكــة احلــمــايــة االجــتــمــاعــيـة
بـــــعـــــائـــــديـــــة تـــــلك الـــــعـــــجالت
لـلـمـسـتـفـيـدين). مـشيـرين الى ان
(اغـــلـب هـــذه الـــعـــجـالت لم يـــتم
حتــويـــلــهــا بـــعــد بــيـــعــهــا وهي
ة وليست لـها قيمة سيارات قـد
عيشي لهم). تتناسب والوضع ا
وشـكـا اهـالي مـنـطـقـة الـشـبـانات
في مــحــافــظــة كــربالء من تــراكم
الـنفـايات في مـنـاطقـهم السـكنـية
عـــلى الــــرغم مـن مـــراجـــعــــاتـــهم
ــسـتــمــرة الى اقـســام الــبـلــديـة ا
ولكن بـدون جدوى. مـشيرين الى
ـسؤول انه (تمت مـقابـلة احد ا
في الــقـــسم الــبـــلــدي و اعالمه
بـهـذا الـشـأن كـمــا  مـطـالـبـتـهم
بتـوفير حـاويات ذات حجم كـبير
ليتـسنى لالهالي وضع نـفاياتهم
داخـل احلــــاويــــات الـــــتي بــــدأت
تـزداد بـشـكل مـسـتـمـر ناهـيك عن
اضـرارهـا الـبـيـئـيـة عـلى سـاكـني
ــواطن ابـو ــنـطــقـة). واوضح ا ا
مــحــمــد لـ (الـــزمــان) امس (عــلى
ـسـتـمرة الـرغم من الـتـبـلـيـغـات ا
بضرورة رفع االنقاض ولكنها لم

تــثــمــر عن اي شيء ســوى قــيــام
عدد من عـمال البـلديـة مع سيارة
الــبـلــديــة بــرفع عــدد من اكــيـاس
درسة متناس النفايات خلـف ا
االمـــاكن الـــتي حـــددهـــا االهـــالي
اخلـــاصــــة بـــرمي الــــنـــفـــايـــات).
واضــافــوا (لــقــد طــالــبــنــا مــرارا
وتــكـــرارا من اقـــســـام الــبـــلـــديــة
وخصوصا القسم الثاني بتهيئة
حاويات من اجل وضع الـنفايات
بـــهـــا والــتـــخـــلص مـــنــهـــا عـــبــر
سيـارات تـابـعة لـلـبـلـدية ولـكـنـها
بــاءت بـالـفـشل وبــقـيت االنـقـاض

كــــمـــــا هي). مــــبـــــيــــنــــ انه (
االتـصـال مع احـد سـواق عـربـات
احلــمـل من االهـــالي بـــهــدف رفع
االنــقـــاض حــيث  االتـــفــاق مع
ــواطـنـ وسـائق الـعـربـة بـدفع ا
مــبــالغ مــالــيــة وقــدرهـا  10االف
ديـــنـــار من كل مـــواطن شـــهـــريــا
مـــقــابـل رفع االنـــقــاض عـــنه و
الـعمل بـهذه الـطريـقة عـلى الرغم
مـن ان رفـع الـــــــنـــــــفـــــــايـــــــات من
اختصاص عمال البلدية). وتابع
االهـــالي قـــولـــهم (رغـم اجلـــهــود
احلثيثة لعمال البلدية في اظهار
ـظـهـر الالئق ولـكـنـهم ـديـنـة بـا ا
يـــفـــتـــقـــرون الـى بـــرنـــامج عـــمل
ـوجه الـذي يجب وغـياب الـدور ا
ان ال يـكــون غـائـبــا عن عـمــلـهم).
مضيف ان (مرور مركبة البلدية
مـع عــمــالـــهــا مــر ســـريــعــا ورفع

مـــؤخـــرا ارتـــفـــاعـــا في مـــعــدالت
االنتاج بحسب ما اعلنته مديرية
زراعـة احملـافظـة. وقـال الـكـريطي
فـي تـصـريـح امس ان (مـحــافـظـة
كـــربـالء تـــعــــد من احملــــافــــظـــات
ـنــتــجــة لــلــتــمــور ولــكن هــنـاك ا
اخفاقات منها عدم االهتمام بهذا
احملــصــول احلـيــوي مــبــيــنـا انه
على الرغم من الوفرة في االنتاج
لــكن نـعــاني سـوء اخلــزن وكـذلك
سوء التصدير باالضافة الى عدم
وجــود مـخــازن مــبــردة ومــعـامل
كــــــبس الســــــتالم الــــــتـــــمـــــور او
تـصـديـرهـا خـارج الـبالد مـطـالـبا
(وزارة الــزراعـة بــأيــجـاد مــنــافـذ
تــســويـــقــيــة وحتــديـــد ســيــاســة
ســعــريــة ثـابــتــة خــصــوصـا وان
كـربالء تـمتـلك اصـنافـا جـيدة من
الـتـمــور وبـكـمـيـات كــثـيـرة ولـهـا
الرغـبة في تـصديـرها الـعديد من

البلدان). 
وجــهــزت شــعـبــة زراعــة نــاحــيـة
اخليرات بقضاء الهندية مزارعي
احلـنــطـة والـشــعـيـر ومــحـاصـيل
اخلـضـر بـاالسـمـدة الـكـيـمـيـاويـة
وبـأسـعـار مـدعـومة بـنـسـبـة اكـثر

ئة.  من 50 با
وقـال مــديـر الــنـاحــيـة احلــقـوقي
فـــاضل الـــفـــتالوي في تـــصـــريح

شـمولة صحـفي ان (احملاصـيل ا
بـاالسـمـدة هي اخلضـر الـشـتـوية
ومـحصـولي احلـنطـة والـشعـير).
مـشـيـرا الى ان (احلـصـة احملددة
لـلـدو الـواحـد لـلـخـضر هي 60
كـــيـــلـــوغـــرامـــا ولـــلـــشـــعـــيــر 50
كيلـوغراما من الـسماد االبيض).
واما بالنسبـة حملصولي احلنطة
فـــقـــد تـــبــــلغ حـــصـــة الــــــــــدو
الواحد 35 كيـلوغـراما من الداب
و65 كــيـلـوغـرامــا من الـســــــمـاد

االبيض). 
مــنــوهــا الى ان (مــديــريــة زراعـة
كــربالء جـــعــلـت الــتـــجــهـــيــز في
زارعـ كما راكـز القريـبة من ا ا
ان الـرقـعة الـزراعيـة لـلمـحـاصيل
ــشــمـــولــة بــلــغت اكــثــر من 12 ا

دو محاصيل). 
الفـــتــــا الـى ان (شـــعــــبــــة زراعـــة
اخلـيـرات الزالت تـواصل جتـهـيز
بسـات النخـيل وحقـول احلنطة

بيدات مجانا).  با
بيـدات اجملهزة مشيـرا الى ان (ا
كـافحـة خيـاس طلع الـنخيل عي 
ولفـحة اجلريـد ومكافـحة االدغال
الـرفــيـعـة والـعــريـضـة بـالــنـسـبـة
لـــبـــســاتـــ احلـــنـــطــة وهي ذات
ـيــة جـيـدة ومـعـروفـة مـنـاشئ عـا

بهذا اجملال).

ÀuKð∫ تراكم النفايات يلوث االنهار في الشبانات
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وأكـــثــرهـــا انــتــشـــاراً وهــو مــرض
طفيلي مزمن شـديد العدوى يحدث
بـسـبب اإلصــابـة بـأحـد طــفـيـلـيـات
احلـــلـم الـــذي ال يــــــــرى بـــالــــعـــ

اجملردة . 
وبـــيـن مــــصـــدر في الـــهــــيـــئـــة في
تـصـريح لـلـمـكــتب اإلعالمي تـلـقـته
(الــــزمـــان) امـس (أنه ولألهــــمـــيـــة
االقـتصـادية وللـحفـاظ علـى الثروة
احلـــيــوانــيــة وعــدم أنــتــشــار هــذا
ــرض فـقـد أجــريت هـذه الـدراسـة ا
ـطـهـر لـتــقـيـيم الـتــأثـيـر الـعـالجي 
ومـــــرهم جـــــديـــــد مـــــحـــــضـــــر من
ـسـتـخلص الـكـحـولي حلب نـبات ا
الدبق في عالج حاالت اجلـرب عند
األبــقــار والــتي غـالــبــاً مــا تــصـاب
بــجــنس حــلم اجلــرب اجلــاف وان
اسـتـخــدام الـعالج عـلى مــرحـلـتـ
ـرحـلـة األولى تـطـهـيـر رئـيـسـتـ ا
وتـعـقيم حـظـائـر ومنـاطق اإلصـابة
ـــطـــهــــر الـــنـــبـــاتي الـــذي يـــتم بـــا
حتــضـيـره من مــســـــــتـخـلص حب
رحلة الـثانية وهي نبات الـدبق وا
مرحلـة عالج اإلصابة بـاجلرب عند
ـــرهـــــــم ـــطــــهــــر وا األبــــقـــار بــــا

النباتي).
مشـيرًا الى (ان نـبات الـدبق عـشبة
طــفــيــلـيــة دائــمــة اخلـضــرة تــكـون
ـجمـوعهـا كرة يـبلغ قـطرهـا نحو
(25cm-60) واألغــصــان خــضــراء
داكـنة مـائلـة إلى السـمرة واألوراق
صـفــراء مـشـوبــة بـخـضــرة ضـيـقـة
وطـويـلــة قـوامـهـا جــلـدي والـثـمـار

كـرويـة صـغـيـرة بـيـضـاء وصـفـراء
كشمع النحل).

وأعلنـت الشـركة العامـة لصناعات
النسيج واجللـود عن البدء بإنتاج
الـكــمـامـات في مــصـنع الـصــوفـيـة

التابع لها .
 وأكـــد مـديـر عـام الــشـركـة ريــاض
عبــد احلسيـن شـاغـي في تصريح
امس (استمـرار استنفـار وتسخير
اجلـــــهــــود فـي جــــمـــــيع مـــــعــــامل
ومــصــانـع الـشــركــة تـنــفــيـــــــــــذاً
لـــتــوجـــيـــهــات وزيـــر الـــصــنـــاعــة
ــعـــادن الــدكــتـــــــــــور : صــالـح وا
عــبـــد الـــله اجلــبـــوري لــتـــــــأمــ
الـــكــمـــيـــات الـــكــافـــيـــة فـــــــي ظل
ــتــــــــزايـدة لـلــكـمـامـات احلـاجـة ا
الــوقـائــيـة حلــمــايـة مــرتـديــهـا من
اإلصــــابـــة بـــالـــعـــدوى واحلـــد من

انتشار فيروس كورونا.
مـشـيـراً الى ان (مـصـنع الـصـوفـية
شرع بإنتاج الكمامات بعد وصول
ـــادة األولــيــة وجتـــهــيـــز مــكــائن ا
اخلـيــاطـة لـرفع مــسـتــوى اإلنـتـاج

وسد احلاجة بالكامل). 
وكشف عن (إبرام الشركة عقداً مع
ـــــهــــجـــــرين وزارة الـــــهـــــجــــرة وا
لـتــجـهـيـزهـا بـ 350 الف كـمـامـة)
الفــــــــــتـــاً إلى (تــســلـــيم االخــيــرة
الــدفـــعـــة األولـى من الـــكـــمـــــــــيــة
ــتــعـاقــد عـلــــــيــهـا والــبـالــــــــغـة ا
15الـف كـــــمــــــامـــــة والــــــعــــــــــــمل
مـتـواصل لـتـجـهيـز بـاقي الـدفـعات

تباعاً).
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يقـال ان رجال مـريضـا كـان نائـمـا على حـصـيرة بـالـية امـام احـد اجلوامع اجـتـمعت
ـصلـ اخلارجـ من الصالة عـليـه الذبـاب من راسه الى اخمص قـدميه فـراه احد ا
ريض عليه وقال تراكمة علـيه بحاشية رداءه فصرخ ا اخذته العاطـفة فطرد الذباب ا
 يــالـيت تــركـتــني بـحــالي دون طـرد هــا  فـاســتـغــرب الـرجـل مـنه وقــال له لم يـرض
ـريض قائال ان ضـميـري ان اتـركك حتت رحمـة الـذباب لـتـنهـش جلـدك  فـرد علـيه ا
تـلك الذبـاب اكتـفت بالـشبع واسـترحت و حـمتـني من اجليـاعة الـدائرة حـولي لتـنهش
حلـمي الـى الـعـظم  ولـكن مـا اصــاب ذلك الـرجل اصـاب الـعـراق نــهـشـا الى الـعـظم

والنخاع دون اشباع او اكتفاء من الفاسدين.
عـمرين بان ـلكي اال الـقليـل ولكن سمـعت الكـثيـر من ا  ال اعـرف شيئـا عن العـصر ا
كن مـقارنتـه بالعـصر اجلمـهوري اطالقـا الن جميع الـسلطـة كانت تـزيهة الـى حد ال
ــرمـوقـة كـانــوا يـخـافـون عـلـى سـمـعـتـهم الــشـخـصـيـات فـي الـسـلـطـة مـن الـطـبـقـات ا
وشـهرتهم اال مـا ندر ويخـشون االسـاءة اليهم ولـو بكلـمة مخـدشة ما وكـانوا يكـتفون
عاشية لرعيتهم افضل من دخوالتهـم الرسمية وصانوا اقتصاد البالد واالحـوال ا
راتـب العليا انذاك  ولكن اختلف الوضع في ـنطقة وسمعة الدولة في ا جميع دول ا
الـعـصـر اجلـمـهـوري ودخل الـفـسـاد مـفـاصل الـسـلـطـة تـدريـجـيـا من نـظـام الى اخـر
ـوظفـ صـعـودا الى الكـبـار خـاصة اثـنـاء احلـصار ابـتـداءا بـالرشـاوي من صـغـار ا
االقتصادي وانفالت السلطة في عهد النظام البائد اصبحت الرشوة علنا وبعلم كافة
ـرتـشي وقلـنـا ان بعض الـشر مسـؤلي الدولـة وكـانت  بسـيـطة ال تـتــــعـدى مـعيـشة ا

اهون. 
 بعـد سـقوط الـنـظام الـبـائد  2003 وتاسـيس حـكومـة مـنتـخـبة في  2005 من قـبل
ـق من االعلى نـزوال الى االدنى  ابتداءا في الشعب خالفـا للتـصور بدأ الـفساد  ا
رواتـبـهم ومـخـصــصـاتـهم وامـتـيـازاتـهـم اذ تـعـدت مـدخـوالتـهم اضـعـاف  xاضـعـاف
ؤهالتـهم في دوائر الـدولـة عدا االيـفادات وقـطع اراضي سـكنـية في مـدخوالت مـن 
ــنـاطق وخـالل اربع سـنــوات اصــبـحــوا اثــرى من رجـال االعــمــال في الـدول ارقى ا
ـنـاصب وكذلك الصـنـاعـية الـكـبـرى وادخـال السـمـسـرة في شراء وبـيع االصـوات وا
ــر بـنــفس احلــالـة  والــغــريب في االمــر هـذه ـواطــنــ في دوائـر الــدولــة  تـعــيــ ا
التجاوزات جترى علنا دون اخلوف من قبضة القانون الذي اصبح كشبكة العنكبوت
جرد مالمسـة االقوياء ومن هذه النافذة صاصي الـدماء وتتالشى  تصفـد البسيط 

انتعش الفساد.         
ـنتـخـبـة واحدة تـلـوى االخرى في  لـقـد بـلغ السـيل الـزبي  بـعد اخـفـاق احلـكومـات ا
ادارة شـؤن الــبالد في  اخلــدمــات االســاسـيــة و تــامـ الــعــيش الــرغـيــد لــلــمـواطن
ـصالح شـخصـيـة وايصـال البالد الى حـافة الـهاويـة وحشـرها ـناصب  واسـتغالل ا
في قائمة الـفساد الدولي واثقالها بديون طائلـة ونزاعات طائفية احدثتها والءات لهذه
طالب الشـعب ان يختار حكـومة قادرة لصنع الدولة او تـلك قد حان االن االنصيـاع 
كونـات هي السبـيل الوحيد لـلقضاء عـلى الفساد هـوية وطنـية تنضـوي حتتها كـافة ا
وتعيد لـلبالد هيبتـها السيادية واالمن واالسـتقرار وان تكون من اولـوياتها رفع الغ
ـعـيب في الــعـراق الـثـري ان يــكـون  مـدخـوالت اشــخـاص من الـدولـة عن الـفـقــراء وا
الي شهـريا ومواطـن يعـيشون عـلى مواقع الطـمر الصـحي نتيـجة التـهور وعدم بـا

ا يرضي الضمير.  باالت في توزيع ثروات البالد  ا

بسم الله الرحمن الرحيم
ؤمنون) ( قل لن يصيبنا اال ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل ا

(التوبة 51).
ايهما اكثر تاثــــيراً على الشخصية االنـــسانية اجلهد العضلي ام اجلهد النفسي ?
ـجــاله الـنـفـسـي مـقـارنـة بـالــتـاثـيـرات في الشك ان االنـســان اكـثـر ارتـبـاطــاًً وتـاثـراً 
ا الريب فيه ان التاثيرات النفسيه تكون في اوج عظمتها وقوتها اجملاالت االخرى و
ال وت واحلياة او الـــــعرض وا عندما تـشكل جهداً نفسياً مفاجئاً جملاالت تتعلق با
او الـعالقات االسـرية الـترابطـية السـيمـا العالقـة ب الـزوج والزوجـة وابنائـهم وكذلك
مـتـدة او غـيـــــرهـا ولـو انـنا قـمـنـا بتـجـربة احلـال االخـوة في الـبيت الـواحـد لالسـر ا
تـــــصـوريـة لـلـوقـائع  عـلـى وفق خـبـراتـــــــنـا احلـيـاتـيـة مـدركــة الـتـعـــــلم بـتـاهـيـئـتـنـا
شخصـ االول نبادر  بتعريضه الى جهد عضلي وليكن ذلك اجلهد هو نـــــقل مواد
متعدد وانـزالها من ناقلة كبيرة احلجم وقد استـغــــــرق نقلها بشـــكل متواصل اكثر
من سـاعــــــات الـنهـار الـواحـد وقـــــمـنـا بـعـدها بـفـحص الـعالقه الـنفـسـيـة عن طريق
ـقـابلـة الـشخـصـية بـ الـرجل قـيد الـتـجربـة وطـعامـه وعائـلــــــته ونومه الحـظه او ا ا
هـمة وتـقـاضــــي اتعـابه نرى انـه يقـدم الى الطـعام وتصـوراته الـنفـسيـة بعـد اجنـاز ا
والشراب بشـهية ونفسية مـفتـــــوحة وكذلك احلال نوع الـعالقة باسرته بعد استالمه
االجـور اخلــاصـة بــالـنــقل وتـهــيـئــة مـتــطـلــبـات االســرة اخملـتــلـفــة فـضالً عـن طـبــيـعـة
اسـتـــــغـراقه في الـنـوم وعنـد فـحص عضـالته وقلـبه مـختـبـريـاً الشك انه كان في ا

صحه ورعاية .
ـقـابل رجل اخـر يـتم تـعـريـضه الى جـهـد نـفـسي مع تـوافـر جـمـيع انـواع الـطـعام وبـا
والشراب والـصحة والسكن ومـا الى ذلك ونخبره بشـكل مفاجيء ان امواله تعرضت
لـلـهالك او عرضه تـعـرض الى انـتهـاك او احـد اوالده اعـترضه حـادث مـوسف فـماذا
ـكن ان تتـوقع ان يحـدث ال شك في اغـلب االحيـان انه قد يـصـاب (بسـكته قـلبـية او
ـعديـة ًاو الـقـولـون الـعـصبي جـلطـة دمـاغـيـة او يـغـمى عـليه او الـسـكـرى او الـقـرحـة ا
احلـاد) ومـا الى ذلك من تــاثـيـرات نـفـسـيـه خـطـرة بـحـسب مــسـتـوى ودرجـة دفـاعـاته
كننا الـقول ان اغلب االمراض التي تصيب االنسان ذات النفـسيه وفي هذا الصدد 
ـتـبـقــــــيـة تـشـكل اسـبـاب تـاثـيـرات واسـبـاب نـفـسـيـة وان الـنــسب الـقـلـيـلـة االخـرى ا
ـقـدمة في مـضـاميـنـهـا الصـحـية بـايولـوجـيـة او حوادث اخـرى غـير نـفـسـية ان هـذه ا
الـنـفـــــــــسيـة تـقــــــــودنا الى انـنـا يـنبـغي ان نـتـوخى احلـذر ونقـلل قـدر االمـكان من
ـرض ـبــالـغه بــالـتــوجـــــس ونـشــر مـخـاطــر ذلك ا اشــاعـة عـامـل اخلـوف والـذعــر وا
بـــــــــشك مـفـرط لـلـغـايـة وكـانـنـا امـام مـصـيـر مـحــــــتوم الغـيـــــــره فـي هـذه احلـياة
ـسـتـــــــــشـفى ولكن ـر بهـا وال يقـودنا الـرضـا الى مراجـعة ا فنـحتـسب لـكل حالـة 
رضـية الطبيـــــــعية الـتي قــــــــد تعترضنا واالخطر نشتكي بـصمت وتوجز للحالة ا
من ذلـك عـنـدمـا يـتـمــثل اخلـوف ويــــــــسـتـقــر في الـتـصـورات الـقــيـاديــــــــة الـراعـيـة
اخملتلـفة كاالبـاء واالمهات والـتدرسيـ وما الى ذلك الن االبنــــــــــاء ينظرون الى من
يـرعاهم جتـاه احلالة الـواقعـــــــــية الـسائـدة ويكـونوا اكـثــــــر تـاثيـرا وتاثـراً حاضراً
رض مع ضرورة احلذر ومستـــــــــقبال لذلك الذعر الذي ال مبـــــــرر له في انتشار ا
واالخذ باسـباب انتشاره بصورة ال تثــــــير الدهـشة واالستغراب (قل لن يصيبنا اال

ما كتب الله لنا).
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اولى خطوات نهـوض وازدهار البلـد هو التعـليم وان اي خطر يهـدد التعلـيم باالنهيار
رحـلـة مهـمـة وحرجـة النـها فـأنه يـهدد مـسـتقـبل اجـيال بـلـد بأكـمـله خاصـة ان هـذه ا
تتطلب ايجـاد منظومة تعليمية رصينة بكوادر مـتقدمة تأخذ على عاتقها اجناح عملية

ستقبل طلبة العلم التعليم وضمان اجناح بذرة ا
ـالي على حـساب ـدارس االهلـية في الـعـراق اصبح االغـلب منـهـا مشـاريع للـربح ا ا
ن بـالغ مـالـيـة ارهقت كـاهل بـعض اولـيـاء امور الـطـلـبة  الـطـلـبة واولـيـاء امـورهم و
دارس االهلية بسبب عـيشية صعبة والذي اجبر على ادخال ابنائهم الى ا ظروفهم ا

تراجع وسوء التعليم احلكومي 
ـدارس االهـلـية فـشـلت في تـقدم الـتـعـليـم بل ساهـمت في تـراجع الـتـعلـيم في الـبـلد ا
ـتدنـية الـتي حـصلت عـليـها في نـتائج الـدراسة وخيـر دليـل على ذلك نـسب النـجاح ا
ـاضي اال بـعض الـقـلـيل مـنـهـا من حـقـقت نـسب ـتـوسـطـة واالعــــداديـة في الـعـام ا ا

مقبولة 
دارس االهلية واالقـبال عليـها هو بسـبب اكتظاظ اعـداد الطلبة ان سبب زيادة عـدد ا
دارس احلـكـوميـة وعـدم قـدرتهـا عـلى اسـتيـعـاب اعداد الـطـلـبة خـاصـة ان عدد فـي ا
دارس احلكومية سجل حديثا في تزايد في ظل النقص احلاصل بأعداد ا الطلبـة ا

واحلاجة الى بناء احلديث حسب احلاجة كل محافظة.
ونقص الكوادر واالزدواج الـثالثي ومدارس آيلة للسقوط تنتظر اعادة بنائها ومشكلة
دارس بـرحالت مدرسية كافية  فـنجد بعض طلبة ناهج الدراسـية  ونقص جتهيز ا ا
دارس يـفتـرشون االرض كـلها اسـباب ادت الى طـغيـان التـعليـم االهلي على بـعض ا
ـلف الـتـعـلـيمـي وهو احلـكـومي تـقـصـيـر حـكـومي واضح من قـبل احلـكـومـات جتـاه ا
الركـيـزة االساس السـتمـرار عجـلـة االصالح والرقي الـعلـمي ومـنافـسة بـلدان الـعالم

اجمع. 
ـعنـية في احلـكومة االهـتمـام بالـتعلـيم احلكـومي وعدم الـتشـجيع على علـى اجلهات ا
دارس الـتي بحـاجة الى عـملـية اعـمار وتـوفير الـتعـليم االهـلي من خالل اعادة بـناء ا
كل مـتطلـبات اجنـاح العـمل التـربوي للـطلـبة وخـاصة وسـائل التـرفية الـتي حتث على
نافسـة وحب االبداع مع العمـل على ترص الـتعليم مواصلـة طلب العلم وبـث روح ا
ـصـاف الــتـعـلــيم احلـكـومـي من خالل عـدم مـنح اجــازات تـأسـيس االهـلي وجـعــلـة 
دارس نصوص عليها في الئحة ضوابط تأسيس ا مدارس اهلية  اال وفق الشروط ا
دارس احلكـومية في رفد اجلامعات بالـطاقات العلمية ساعدة ا االهلية لـكي تسهم 

تميزة والرصينة لتأهيلها ببناء واعمار وتقدم البلد كال حسب موقعة العلمي. ا
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