
�أعلن ع�سو جمل�س حمافظة �لأنبار حممد يا�سني، �إكمال 
تطهري مناطق �لع�س��كري و�ل�سباط و�ل�رشطة و�جلغيفي 
يف ق�س��اء �لفلوج��ة، مبين��ًا �أن تل��ك �ملناطق �أ�س��بحت 
جاه��زة لعودة �لنازحني �ليها. وقال يا�س��ني �إن "�جلهد 
�لهند�س��ي و�لفن��ي وبالتع��اون م��ع �ملتطوع��ني �أكملو� 
تنظيف وتطهري مناطق �لع�س��كري و�ل�س��باط و�ل�رشطة 
و�جلغيفي يف مدينة �لفلوجة". و�أ�ساف يا�سني، �أن "تلك 
�ملناطق �أ�سبحت جاهزة لعودة �لنازحني �ليها"، د�عيًا 
�أه��ايل تل��ك �ملناط��ق �إىل "�إكم��ال و�إجن��از معامالتهم 
)�ل�س��تمارة �للكرتونية(، حت��ى يتمكنو� من �لعودة �إىل 
مناطقهم خالل وقت قريب". وكان يا�س��ني �أكد، �لثنني 
)22 �آب 2016 ،)�أن هن��اك جه��ود�ً متو��س��لة لإع��ادة 
�خلدم��ات للفلوجة، لفت��ا �ىل �أن عودة �أه��ايل �لفلوجة 

�ستكون يف مطلع ت�رشين �لأول.

�أعلن��ت �لأمان��ة �لعام��ة ملجل�س �ل��وزر�ء، �أن ي��وم �لأحد 
م��ن �لأ�س��بوع �ملقب��ل �س��يكون �ول �ي��ام عيد �لأ�س��حى 
�ملبارك ومتتد �إىل �ل�س��بت من �لأ�سبوع �لذي يليه.  وقال 
بي��ان لالأمانة تلقت �جلورنال ن�س��خة منه، �نه “تقرر �ن 
تكون عطلة عيد �ل�س��حى �ملب��ارك �بتد�ًء من يوم �لحد 

.”2016/9/17 2016/9/11 وتنتهي يوم �ل�سبت 

ك�س��ف ع�س��و �للجنة �لأمنية يف جمل���س حمافظة بغد�د 
فا�س��ل �ل�س��ويلي، عن �إيقاف �لعمل باإن�س��اء �سور بغد�د، 
فيم��ا بني �ن �لعم��ل �أوقف ب�س��بب �لتدخالت �ل�سيا�س��ية 
ولي�س �منيُا. وقال �ل�سويلي �إن "بع�س �جلهات �ل�سيا�سية 
منع��ت �إكم��ال �لعم��ل مب���رشوع �س��ور بغ��د�د"، مدعي��ة 
يف �لوق��ت نف�س��ه �ن "�مل���رشوع ج��اء لف�س��ل �لقوميات 
وف�س��ل حمافظة بغد�د عن حمافظة �لنبار". و�أ�س��اف، 
�ن "�مل���رشوع و�جه م�س��اكل �أخرى �أبرزه��ا حول ملكية 
�أن  �إىل  م�س��ري�  ومن��ازل"،  باأر��س��ي  مل��روره  �لأر���س 

�إيقافه من �لناحية �لأمنية".  "�مل�رشوع مل يتم 
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تق��ول م�س��وؤول �س��عبة تربي��ة �لنح��ل يف �إعد�دية 
،�إن  �هلل  عب��د  �أمان��ة  ،�آ�س��يا  �لديو�ني��ة  زر�ع��ة 
��س��تخد�مات �لع�سل متنوعة وكثرية ويف جمالت 
ع��دة، فهو يدخل يف �ملج��ال �لطبي كعامل رئي�س 
يف معاجل��ة �أمر��س �ل�س��عف �جلن�س��ي و�أمر��س 

�للتهابات و�لق�سبات �لهو�ئية.
وت�س��ري �ىل �ن ، �لدر��س��ات �لأخ��رية �كت�س��فت �ن 
�لع�س��ل عام��ل مه��م يف �لق�س��اء عل��ى �لأمر����س 
بر�ح��ة  �لإ�س��هام  ل��دوره  با�س��تخد�مه  �لنف�س��ية 
�لأع�ساب و�لق�ساء على �لكاآبة و�لنطو�ء �لنف�سي 
وتقوية �لعظام، وقالت �نه يعطى �إىل �لأطفال مع 
خلط��ة من �لأغذية، فيعترب وقتها غذ�ء مهما جد�، 
يفيد يف فتح �ل�سهية و�لق�ساء على �أمر��س كثرية

عمر �مللكة
بّينت عبد �هلل �ن عمر �مللكة يرت�وح من و�حدة �ىل 
خم�س �س��نو�ت، وكلما تقدم��ت �مللكة بالعمر كلما 
قل �إنتاجها بو�سع �لبي�س، وعندنا ب�ساللة �لنحل 
�لعر�قي �ن �مللكة عندما ت�سل �ىل �سنتني �و ثالثة 
يجب �ن تبدل لأنه يقل و�سعها للبي�س مما يعني 
�ن تكاثره��ا ي�س��بح عذري��ا ويتح��ول �لبي�س �ىل 

ذكور.
و�أ�س��افت �م��ا بالن�س��بة �ىل �لعام��الت من �لنحل 
فه��ي �لقوى �لعاملة يف �خللية، وتختلف �أعمارها 
ح�س��ب �ملو��س��م، ففي مو�سم �ل�س��يف تكون قليلة 
لكرثة ن�س��اطها وتعبه��ا، بينما تعي���س �لعامالت 
�لت��ي تخ��رج يف مو�س��م �خلريف فرتة م��ن �لزمن 

�كرث من �لعامالت �لتي تعي�س يف �ل�سيف .
خاليا �لنحل

تتك��ون خالي��ا �لنح��ل م��ن طائف��ة �لنح��ل عل��ى 
ر�أ�س��ها ملك��ة، وجمموعة من �ل�س��غالت وتختلف 
خاليا �لنحل ح�س��ب نوع �مللكة وقوتها يف و�سع 
�لبي�س، وكلما كانت �ساللة �مللكة )ع�سالة( بجمع 
�لبي���س و�لع�س��ل، كلم��ا كان��ت �خللي��ة منوذجية 

بالإنتاج وبعدد �ل�سغالت.
ونحن نتعامل مع خاليا �لنحل بتخ�سي�س �رقام 
ل��كل خلية و�لقيام بفح�س تل��ك �خلاليا، ثم نقوم 
بتدوين معلومات �لفح�س، لل�سيطرة على �لتعامل 

م��ع �خلالي��ا، مث��ال نخ�س���س رق��م )1( للخلي��ة 
�لفالني��ة ونحدد ن��وع ملكتها، وكم نح�س��ل على 
�لع�س��ل يف �ملو�س��م �لو�حد منها، وعدد �لعامالت 

فيها وما هي �أعمارها؟.
ولفت��ت عبد �هلل �ىل �ن عملي��ة تكاثر خاليا �لنحل 
يف منح��ل �عد�دي��ة �لزر�ع��ة �ملهني��ة تت��م خالل 
مو�س��ومني ربيعي وخريف��ي، ففي مو�س��م �لربيع 
يتم ��س��تخر�ج �لطرود �أي �حلا�سنات، حيث ترفع 
�حلا�س��نات وتكون مفتوحة ويك��ون فيها �لنحل 
عالق��ا وتغلف ب�س��ندوق خا�س وي��رتك، وعندما 
ت�س��عر �ل�س��غالت باليتم تبني عدة ملكات وبحكم 
وج��ود �لذك��ور يف �ملنح��ل يت��م تلقي��ح �ملالكات 
وت�س��بح طائف��ة جديدة، ونح��ن بدورنا كنحالني 
نعطيه��ا ق��وة وغ��ذ�ء وحا�س��نة مقفل��ة فت�س��بح 

طائفة ويف ف�سل �خلريف �لعملية نف�سها.
غذ�ء �لنحل

�ن غ��ذ�ء �لنح��ل هو �لرحيق وحب��وب �للقاح، فاذ� 
كان �ل��زرع متو�ج��د� وكان هناك م�س��در� كافيا 
حلبوب �للقاح و�لرحيق يتنا�سب مع عدد �لطو�ئف 
وزخام��ة �لنح��ل، فاأنن��ا ل نقدم غذ�ء كث��ري� لها، 
�ما �ذ� كان غذ�وؤها قليال كما يف ف�س��لي �ل�س��تاء 
و�ل�س��يف فاأننا نق��دم للنحل غذ�ء �س��ناعيا مثل 

حمليات �س��كرية وكاندي وحلوى ويف�س��ل �لنحل 
ورد �ل�سباح يف �ل�سيف على �سائر �لورود فيكون 
�لنت�س��ار عليه و��س��عا جد� ويكون م�سدر� رئي�سا 

للرحيق وحبوب �للقاح.
�أبو خ�سري �لإير�ين

وللعامل و�مل�س��وؤول عن حر��س��ة �ملنحل ومتابعة 
خالي��ا �لنحل ق�س��ة ل تخل��و من طر�ف��ة، فعامل 
لفتة مر�سي عو�د فهو يتوىل عدة م�سوؤوليات هي 
�حلر��س��ة وم��د�ر�ة �ملنحل بكل م��ا يحتاجه، ويف 
�ل�سيف يبذل جهود� كبرية وي�سهر ليال مع �لنهار 
ملالحقة �لطري �لذي ي�س��مى )�أبو خ�س��ري �لير�ين( 
وه��و طري ياأتي من �ير�ن يف �ل�س��يف ويرحل يف 
�ل�س��تاء وهذ� �لط��ري يلتهم �ل�س��غالت م��ن �لنحل 
�ثناء �رشحها بني �لزهار وهو بذلك يق�س��ي على 
�لق��وه �لعاملة يف �خللية، لذل��ك يبذل �لعامل لفتة 
مر�س��ي عو�د ق�س��ارى جهده مبكافحة هذ� �لطري 
ب� )�لكو�رير( للق�س��اء عليه، ونا�سد عو�د، حمافظ 
�لديو�ني��ة و�حلكوم��ة �ملحلي��ة �لنظر يف و�س��عه 
�ملعي�س��ي، ويلتم�س��ه بتثبيت عقده وزي��ادة ر�تبه 
�ل��ذي يبل��غ 100 �ألف دينار، �إذ ق��ال �نه ل يكفي 
ل�س��د متطلبات معي�سته، وخا�س��ة �نه ميلك �أربعة 

�أطفال.

"فاميلي تاكسي".. مشروع شبابي تشجعه األسر ويرفضه سائقو األجرة

وقال مندوب �رشكة )فاميلي تاك�س��ي( حممد 
�ل�س��ود�ين يف حدي��ث �س��حفي �إن "م���رشوع 
�ل�رشك��ة ولد من فكرة �س��بابية تهدف خلدمة 
�ل���رشة �لعر�قي��ة و�ملجتم��ع ب�س��كل عام من 
خ��الل توف��ري مركب��ات �ج��رة حديث��ة و�منة 
توؤم��ن �لتنقل يف �لعا�س��مة بغد�د، وخا�س��ة 
�ىل جممعات �لت�س��وق و�ملناطق �لرتفيهية"، 

مبين��ا، �أن "�مل���رشوع ب��د�أ م��ن خ��الل توفري 
تل��ك �ملركبات قرب مويل �ملن�س��ور و�لنخيل 
ومدين��ة �ألع��اب �ل�س��ندباد حي��ث ت�س��هد تلك 

�لأماكن تو�جد� د�ئما لالأ�رش �لعر�قية".
و�أ�س��اف �ل�س��ود�ين، �أن "�ل�رشكة تعمل ب�سكل 
 ،)GPS(���منظ��م و�م��ن من خ��الل نظ��ام �ل
ل�س��مان معرفة خط حركة �ملركبات ون�سب 
كام��ري�ت مر�قب��ة د�خله��ا ل�س��مان �س��المة 
�ل�س��ائق و�لأ���رشة وحمايتها م��ن �لتحر�س"، 
موؤكد�، �أن "�لجور �لتي تفر�سها �ل�رشكة هي 

�ج��ور تناف�س��ية ول تختلف ع��ن �لجور �لتي 
يتقا�سها �سائقي �لجرة ب�سكل عام".

من جانبها قالت �ملو�طنة �م علي، �إن "�لأ�رش 
�لعر�قي��ة د�ئما ما تبحث عما يوفر لها �لمن 
خا�س��ة يف ظل �لظروف �لتي متر بها �لبالد، 
حيث تف�س��ل �لتعامل مع �ل�رشكات �ملعروفة 
فيم��ا يخ�س مركبات �لأج��رة وغريها، حيث 
يت��م �ختيار �لعاملني يف تل��ك �ل�رشكات وفق 
�سو�بط حمددة"، د�عية �ىل "ت�سجيع مثل تلك 

�مل�ساريع".

ب��دوره قال �س��ائق �لأج��رة علي �جلم��ايل �إن 
"مثل هذه �مل�س��اريع �س��توؤثر �سلبا على عمل 
�س��ائقي �لأجرة ويحدد �رز�قهم، ما ي�س��تدعي 

تدخل �جلهات �ملعنية لإيقافها".
�أن  م��ن  تخوف��ه،  ع��ن  �جلم��ايل  و�أع��رب 
"ي�س��هم وجود مث��ل تلك �ل���رشكات �ىل منع 
دخ��ول �س��ائقي �لأج��رة �ىل �لأماك��ن �لعامة 
و�ملجمع��ات وتخ�سي�س��ها لتل��ك �ل���رشكات 
فق��ط"، مطالب��ا "باأن�س��اف �س��ائقي �لأج��رة 
�لذي��ن دفعه��م عج��ز �حلكوم��ة ع��ن توف��ري 

�لوظائ��ف ل�رشيحة و��س��عة م��ن �ملجتمع �ىل 
تل��ك �ملهنة". بدورها قال��ت جميلة �أحمد، �أنا 
�س��عيدة به��ذه �خلط��وة و�أرى �نه��ا �رشورية 
جد� للن�س��اء كونه��ا قد جتنبهن �مل�س��ايقات 
و�خلط��ورة �لكب��رية �لت��ي قد مي��رن بها حني 
��س��تقالل �سيارة تاك�س��ي ل�سائق غري معروف 
، وت�س��يف ، �أ�س��جع ه��ذه �خلط��وة و�أمتنى �ن 
تتحق��ق وتنت���رش عل��ى نط��اق و��س��ع لنق��ول 
ود�ع��ا لالإزعاج��ات �مل�س��تمرة وملز�جي��ات 

�سائقي �لتاك�سي.

بغداد ـ متابعة 

�أطلق جمموعة �شباب 
م�شروع )فاميلي تاك�شي( 
يف بغد�د لنقل �لأ�شر �ىل 

جممعات �لت�شوق و�لأماكن 
�لرتفيهية، و�أكدو� �أن �لهدف 

من �مل�شروع هو تاأمني نقل 
�من للأ�شر �لبغد�دية مقابل 

�أجور تناف�شية، وفيما 
�عربت �ل�شر عن ترحيبها 

بامل�شروع، رف�ض �شائقو 
�لأجرة �مل�شروع كونه "يحد 

من �رز�قهم".

تتعدد �ل�ُشعب �لتي ت�شمها 
�إعد�دية زر�عة �لديو�نية يف 

جنوب و�شط �لعر�ق، ومن 
بني هذه �ل�شعب �شعبة تربية 
�لنحل �لتي زرناها وجتولنا 
بني حا�شنات خليا �لنحل، 
للوقوف على �أهم ما يتعلق 

برتبية �لنحل يف هذ� �ل�شرح 
�لعلمي و�ملهني.

مستشفى الكفيل في كربالء يوفر 
مصل لدغة االفاعي

اندالع حريق في محال تجارية وسط البصرة

القوة الجوية تلقي ماليين المنشورات على 
الشرقاط وتدعو االهالي لمغادرتها فورًا

حياة النحل.. خبايا وأسرار وعوالم ما بين الزهور 

بغ��د�د � متابع��ة: �أعل��ن م�ست�س��فى �لكفي��ل �لتاب��ع للعتبة �لعبا�س��ية يف 
حمافظة كربالء، عن توفري م�س��ل م�س��اد للدغة جميع �نو�ع �لفاعي، 
وفيم��ا �أكدت �ن �مل�س��ل يحم��ل تاريخ �س��الحية طويلة �لم��د وتعطى 
جمان��ا للم�س��اب. وق��ال مدير �مل�ست�س��فى حي��در �لبه��اديل، يف حديث 
لو�سائل �إعالم حملية �إن "كرثة �ل�سابات بلدغة �لفعى و�لتي �دت خالل 
�ل�س��هر �لخرية �ىل وفاة عدد من �ل�س��خا�س يف عدد من �ملحافظات، 
دعت �مل�ست�س��فى �ىل توفري �مل�سل �مل�ساد للدغة �لفعى لتكون جاهزة 
ملعاجل��ة �ي م�س��اب يرد �ليها وب�س��كل �رشيع". و��س��اف �لبهاديل، �ن 
"هذ� �مل�سل ُيعطى بعد لدغة �لفعى من �جل �ل�سيطرة على عدم ح�سول 
م�س��اعفات لدى �مل�ساب و�حلفاظ على حياته"، م�سري� �إىل �أن "�مل�سل 
�ملتوفر لدينا يحمل تاريخ �سالحية بعيدة وهو ي�ستخدم كم�ساد للدغة 
جمي��ع �نو�ع �لفاعي ونحن نعطيه جمانا للم�س��اب". و�بدى �لبهاديل 
، ��س��تعد�د "�د�رة م�ست�س��فى �لكفيل لإعطاء هذ� �مل�س��ل لأي م�ساب من 
�ملحافظ��ات �لخ��رى ووفقا لت�س��خي�س �لطبيب �ملعالج ل��ه". يذكر �ن 
وز�رة �ل�سحة �لعر�قية �سجلت خالل �لفرتة �لخرية عدة ��سابات بلدغة 
�لفاعي يف عدد من �ملحافظات من بينها حمافظتي و��سط و�لديو�نية، 
وه��و ما ت�س��بب بوفاة �غلب �مل�س��ابني خللو �مل�ست�س��فيات من �مل�س��ل 

�خلا�س بتلك �للدغات. 

بغ��د�د � متابع��ة: �ندل��ع حري��ق يف عدد م��ن �ملح��ال �لتجارية، يف �س��وق �جلملة 
مبنطقة �لع�سار و�سط �لب�رشة.

وقال م�س��در �أمني �إن "حريقا �ندلع يف عدد من �ملحال �لتجارية ب�س��وق �جلملة 
و�سط �لب�رشة ب�سبب متا�س كهربائي".

و��س��اف، �ن "�حلريق ت�س��بب باحلاق ����رش�ر مادية بعدد من �ملح��ال �لتجارية 
فيما متكنت فرق �لدفاع �ملدين من �خماده"

بغد�د � متابعة: �ألقت طائر�ت �لقوة �جلوية �لعر�قية ماليني �ملن�س��ور�ت و�لإعالم 
�لعر�قية على مناطق �ل�رشقاط �لزوية.

وقال��ت خلي��ة �لإعالم �حلرب��ي يف بيان، �إن "�ملن�س��ور�ت حث��ت �ملو�طنني على 
ت��رك �ملدينة ومغادرتها فور� للحفاظ عل��ى �أرو�حهم و�لبتعاد عن مر�كز تو�جد 
تنظي��م د�ع���س لأنها �أهد�ف ل�س��قور �جلو �لعر�قي حتى ل يكون��و� دروعا ب�رشية 

ت�ستخدمها هذه �لع�سابات �لكافرة".
و��سافت، �ن "�ملن�سور�ت تاأتي يف �إطار تهيوؤ �لهايل ل�ستقبال �لقطعات �لمنية 
و�للت��ز�م بالتعليم��ات �لت��ي ت�س��درها قيادة �لعمليات �مل�س��رتكة و��س��طحاب 

�مل�ستم�سكات �ل�سخ�سية عند �لتقدم باجتاه �لقطعات �ملحررة".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

 بغداد ـ خاص 

 بغداد ـ خاص 

بغداد ـ خاص

�أعلنت د�ئرة �سحة بغد�د �لر�سافة، عن �ر�سال 5 
�سيار�ت ��سعاف �ىل د�ئرة �سحة نينوى

وق��ال مدير ق�س��م �لعملي��ات �لطبي��ة يف �لد�ئرة 
ك��رمي بهار ن��ده يف بي��ان ، �ن��ه" بغي��ة حتقيق 
�ف�سل �خلدمات �لطبية و�ل�سحية و�لتن�سيق بني 

دو�ئر �ل�سحة قامت د�ئرتنا باأر�سال 5 �سيار�ت 
��سعاف �ىل د�ئرة �سحة نينوى- ق�سم �لعمليات 
�لطبية يف �لد�ئرة"، منوها �ىل �ن" �لد�ئرة قامت 
�سابقا باإر�سال �لعديد من �سيار�ت �ل�سعاف �ىل 
قو�ط��ع �لعملي��ات لنقل جرحى �حل�س��د �ل�س��عبي 
�ملقد���س من �جل تقدمي �ف�س��ل �خلدمات �لطبية 

و�ل�سحية �ىل مقاتلينا".

 و��ساف �نه" مت حتويل �جلرحى �ىل �ملوؤ�س�سات 
�ل�س��حية لتق��دمي �ف�س��ل �خلدم��ات �لطبية ومن 
�س��من ه��ذه �مل�ست�س��فيات �لكن��دي �لتعليم��ي، 
�جلمل��ة �لع�س��بية، �لمام علي ع، �ب��ن �لنفي�س، 
�ل�س��هيد �ل�س��در وم�ست�س��فى �لعلوم �لع�س��بية "، 
  RCU موؤك��د� �نه" مت تخ�س��ي�س ثالث��ة ��رشة
بوحدة �لعناية �ملركز على �لرغم من �س��حة هذه 

�لأ�رشة".
وتاب��ع �ن��ه" مت جتهيز ��س��ناف �ل��دم �ملطلوبة 
ف�س��ال عن �لدوي��ة و�مل�س��تلزمات �لطبية حال 
�حلاج��ة �ليه��ا"، بالتن�س��يق م��ع هي��اأة �حل�س��د 
�ل�س��عبي لنق��ل �جلرح��ى و�ل�س��هد�ء يف قو�ط��ع 
�لعملي��ات من خالل �لهاتف �و عن طريق �جهزة 

�ملناد�ة مونتوريال ."

الصحة ترسل 5 سيارات اسعاف الى نينوى
بغداد ـ متابعة 

أربع مناطق في الفلوجة جاهزة 
لعودة النازحين

االمانة العامة تحدد عطلة 
عيد االضحى المبارك 

أمنية العاصمة: إيقاف العمل 
بسور بغداد ألسباب سياسية


