
دعت رابطة حملية يف حمافظة الب�رصة، الثالثاء، 
امل�صوري��ن الفوتوغرافي��ن وه��واة الت�صوي��ر اإىل 
امل�صارك��ة يف الي��وم العاملي للت�صوي��ر بالأبي�ض 

والأ�صود والذي يوافق ال� 12 من ال�صهر احلايل.
وق��ال رئي�ض رابطة جنوم ال�صوء للت�صوير حممود 
اجلزائ��ري اإن ،الي��وم العاملي للت�صوي��ر بالأبي�ض 
والأ�صود هو منا�صب��ة �صنوية تقيمها جنوم ال�صوء 
وتت�صم��ن التجم��ع يف مكان خم�ص���ض، وحتويل 
الكام��رات ايل ن�ص��ام اح��ادي الل��ون )الرم��ادي 
املتدرج، ال�صود والبي���ض( وعمل جولة للتقاط 
�صور ت�صمل كل املحاور املتعارف عليها عامليا.

ودعا اجلزائري امل�صورين الفوتوغرافين وحمبي 
الت�صوير بالل��ون البي�ض وال�صود اإىل "امل�صاركة 
بالور�ص��ة التفاعلي��ة الت��ي �صتقام ي��وم 12-12 
ال�صاع��ة 12 ظه��راً يف امل��كان الذي �صيح��دد بعد 

ملء ال�صتمارة".

توقع��ت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية، الثالثاء، اأن 
يكون الطق���ض �صحوا ودرجات احل��رارة تنخف�ض 

دون ال�صفر املئوي، خالل الأيام الأربعة املقبلة.
وقال��ت الهيئة يف بيان ، طق���ض اليوم �صيكون يف 
املناط��ق كافة �صح��وا مع بع�ض الغي��وم، ودرجة 

احلرارة العظمى 17ْم.
"ل يتوق��ع ح��دوث تغ��ر يف  واأ�ص��اف البي��ان،  
احلال��ة اجلوية يوم غد يف املناطق كافة عن اليوم 

ال�صابق".
وتاب��ع، طق���ض ي��وم اجلمع��ة املقب��ل �صيك��ون يف 
املناطق كاف��ة �صحوا، ودرجات احل��رارة مقاربة 
يف  قلي��ال  وتنخف���ض  ال�صمالي��ة،  املنطق��ة  يف 

املنطقتن الو�صطى واجلنوبية عن اليوم ال�صابق.
واأ�ص��ار اىل اأن طق�ض يوم ال�صبت املقبل �صيكون يف 
املناطق كاف��ة �صحوا، ودرجات احل��رارة مقاربة 
يف املنطقتن ال�صمالية والو�صطى وتنخف�ض قليال 

يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�صابق.
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ف��اإن الكلم��ة الطيب��ة تفع��ل فع��ل ال�صح��ر ال�صايف 
لقلوبن��ا وارواحن��ا ، بينم��ا تاأتي كلم��ات الغ�صب 
من �صب وقذف وا�صاءة لتوؤذي م�صاعرنا وت�صيبنا 
بالإحب��اط والهزمي��ة النف�صي��ة، وهو م��ا عرب عنه 

العلماء بالعنف اللفظي . 
ه��ذا املو�ص��وع يحت��وي جوان��ب عدي��دة منه��ا 
)التحر�ض اللفظ��ي للفتيات( واأكرث ما نالحظه يف 

جمتمعنا العنف اللفظي عند الطفال.
تع��رف  الآداب،  كلي��ة  خريج��ة  ن��ور،  ر�ص��وى 
بتعر�صه��ا للعن��ف اللفظ��ي ب�صكل يوم��ي قائلة: " 
دائم��ًا ما اأتعر�ض للتحر���ض مبختلف اأنواعه. لكن 
اأك��رث ما اأتعر�ض له ويكاد يك��ون حدثًا يوميًا هو 
العن��ف اللفظ��ي منذ خروج��ي من املن��زل وحتى 
عودت��ي الي��ه م��رة اأخ��رى. لك��ن هن��اك موقف مل 
اأمتل��ك الق��درة على جتاوزه، فبينم��ا كنت يف اأحد 
ال�صوارع القريبة من عملي يف و�صط البلد، اأوقفني 
�صاب يبدو يف اأواخر الع�رصينيات، اعتقدت للوهلة 
الأوىل اأن��ه يري��د ال�صتف�ص��ار ع��ن �ص��يء، ولكن��ه 
ا�صتوقفن��ي ليقذفني ببع�ض العبارات والإيحاءات 
البذيئ��ة، م��ا اأرهبني وجعلن��ي ل اأمتال��ك نف�صي، 
ف�رصخت يف وجهه وو�صفته باأنه عدمي الأخالق، 
فح��اول اأن يتطاول علَيّ بال���رصب، ولكن النا�ض 

تدخلوا واأبعدوه عني."
يف ح��ن ت�صر الباحث��ة النف�صية وداد حممد " اىل 
اأن العن��ف اللفظ��ي والنف�ص��ي يوؤدي��ان اإىل اأ�رصار 
دائمة يف طريقة تكوين الدماغ تبقى مدى احلياة 
كج��روح ون��دوب يف الدم��اغ، واإن ه��ذه اجل��روح 
والن��دوب الدائم��ة يف الدم��اغ الت��ي تع��وق من��و 
الدماغ بطريقة �صليمة ميكن م�صاهدتها بالو�صائل 
احلديثة للت�صوي��ر الدماغي، وهذا ما مت بحثه يف 
درا�ص��ة مقارن��ة ن�رصت��ه املجل��ة الأمركية للطب 
النف�صي، اإذ وجدت الدرا�صة اأن دماغ اأولئك الأفراد 
الذين عانوا عنفًا لفظيًا يحتوي على ن�صبة اأقل من 
املادة الرمادية الت��ي يعتقد اأن لها عالقة وطيدة 
مب�صت��وى الذكاء والق��درة على التحلي��ل والتفكر 

املعقد."

ام��ا اجلانب الكرث اهمية فه��و كيف نعالج الطفل 
من العن��ف اللفظ��ي؟، الأبحاث احلديث��ة بينت اأن 
العن��ف اللفظ��ي يرك اآث��ارا اأكرب بكث��ر مما كان 
يعتقد �صابقا، وذلك بف�صل تطور الأجهزة احلديثة 
للت�صوي��ر الدماغ��ي، فه��و ي��وؤدي اإىل ���رصر دائم 
يف تركي��ب ومن��و وتطور الدم��اغ الب�رصي، بل يف 
درا�ص��ة عل��ى اأف��راد اأعمارهم ت��راوح ما بن 18 
و25 �صن��ة تعر�ص��وا للعنف اللفظ��ي، ُوجد تخلف 
يف تط��ور الت�ص��ال بن الف�صن الأمي��ن والأي�رص 
م��ن الدماغ، وه��ي املجموعة نف�صه��ا التي تعاين 
ن�صبة اأعلى من التوتر والكتئاب والغ�صب والعداء 
والإدم��ان نتيجة العنف اللفظي يف مرحلة مبكرة 

من اأعمارهم.
م��ن  داخل��ه  يف  الثق��ة  وزرع  بطف��ل  الهتم��ام 

خ��الل الت�صجي��ع عل��ى املب��ادرات املفي��دة، مثل 
امل�صوؤولي��ات الت��ي تنا�ص��ب �صن��ه، التعام��ل م��ع 
الطف��ل ب�صكل اإيجابي )عاطفي��ا اأو نف�صيا( بتوفر 
امل��كان املنا�ص��ب وامل��اأكل وامل���رصب، و تق��دمي 
املكاف��اأة املادي��ة اأو املعنوية ل��كل عمل ايجابي 
يقوم به الطفل، زيادة الوعي عند الأب والأم حول 
كيفي��ة تربية الأطف��ال تربية ا�صالمي��ة �صحيحة، 
وزي��ادة  للعن��ف،  احلاج��ة  دون  م��ن  وتاأديبه��م 
الوع��ي الديني والأخالقي والرب��وي يف ال�رصة، 
ع��دم التفرق��ة يف املعاملة بن الأبن��اء، البتعاد 
عن تعاطي املخ��درات، اأو تناول الكحول من قبل 
الب، دعم الطف��ل وم�صاندته يف التعليم وان كان 
�صعيف��ا، احت�صان��ه وتقبيله، كل ذل��ك يعزز ثقته 

ويح�صن خلقه.

األمـراض الجلدية.. تستهدف أجساد الفقراء والنازحين
وامل�صكل��ة هن��ا كانت ان احل��الق يف املنطقة ي�صتقب��ل التالميذ 
ويق��وم بحالقته��م م��ن دون اأي��ة مب��الة الأمر ال��ذي يجعل من 

انتقاله �صهال وانت�صاره اأ�رصع حتى بن ال�صباب وكبار ال�صن.
امل�صكل��ة لن تتوقف بن طالب املدار�ض، بل تتو�صع اىل الآخرين 
لأن ه��ذه احل�رصة �رصيعة التكاثر والنت�صار خا�صة بن الطفال 
يف املناط��ق النائي��ة، عل��ى الرغم م��ن توافر كل ان��واع الغ�صول 
وال�صواب��ن التي باتت يف متن��اول اجلميع، عن ذلك يقول بالل 
حمم��د والد تلمي��ذ يف املرحلة البتدائي��ة، الإ�صابة بالقمل بن 
التالمي��ذ له ا�صباب عدي��دة منها عدم وج��ود النظافة املدر�صية 
وعدم الهتمام باحلمامات التي ا�صبحت اآيلة لل�صقوط يف اغلب 
املدار���ض. م�صيفا: حتديدا يف املناط��ق النائية والفقرة ا�صافة 
اىل ع��دم مراقبة الهل لأبنائه��م من ا�صتخدام انواع خمتلفة من 
الكرميات والدهون وبقائها يف ال�صعر ملدة طويلة من دون غ�صل.
بينم��ا قال��ت مدي��رة مدر�ص��ة الف��رزدق البتدائي��ة املختلط��ة 
الربوي��ة �ص��ذى عبد اهلل خ��الل حديثها ، التفتي���ض الدوري على 

التالميذ مطلوب من ادارات املدار�ض ولكل املراحل. مردفة، لكن 
م��ع ال�صف هن��اك اهمال كبر من قبل بع���ض العوائل لأبنائهم 
بهذا اجلان��ب وعدم متابعتهم جتعل ال�صاب��ة بالأمرا�ض �صهلة 
لخ��راق اأج�صاده��م. متابع��ة: لذلك عندما نق��وم بعمل اجتماع 
دوري م��ع اولي��اء المور هو م��ن اأجل التن�صي��ق معهم وملتابعة 

امل�صتوى الدرا�صي وال�صحي.
وا�صافت مديرة املدر�صة: حن يتم ت�صخي�ض حالة ا�صابة نخرب 
ذوي التلميذ لكنهم لالأ�صف يرف�صون ذلك ويعّدون المر �صخ�صيا 
ل ميك��ن للمدر�صة ان تتدخل. مو�صح��ة: ان ويل اأمر الطالب يبداأ 
بالتهدي��د والتلفظ بكالم غر لئق اىل ح��د اأن اأحد اولياء المور 

قال باحلرف الواحد )ابني بيه قمل �صعليها املدر�صة!( 
وزارة ال�صحة �صبق واأن نفت انت�صار بع�ض الأمرا�ض النتقالية، 
كاجل��رب وحب��ة بغ��داد، يف اأط��راف العا�صمة بغ��داد، اأو جتاوز 
الإ�صابات بها احلدود الطبيعية، واأكدت اأنها تعتمد خطة �صنوية 
للوقاي��ة م��ن تل��ك الأمرا���ض ومكافحتها، يف ح��ن بينت جلنة 
ال�صحة يف جمل�ض النواب، ت�صجيل حالت اإ�صابة متكنت الوزارة 
م��ن ر�صده��ا ومعاجلته��ا، ودعت اإىل تع��اون اجله��ات املعنية 

املحلية والعاملية ملنع انت�صارها.
الناط��ق الإعالمي لوزارة الهج��رة واملهجرين �صتار نوروز ذكر، 
وجود جلنة عليا م�صركة ملتابعة او�صاع النازحن من �صمنها 
جلنة �صحية تقوم مبتابعة او�صاع النازحن ال�صحية ومعاجلة 
المرا���ض النتقالية. م�صرا، اىل ان هن��اك فرقًا �صحية ومراكز 
�صحية ت���رصف على �صحة النازحن وع��الج المرا�ض اجللدية 
الت��ي ي�صاب��ون بها وفع��ال متت ال�صيط��رة على اغل��ب المرا�ض 

اجللدية التي انت�رصت بينهم .
اجلرب يغـزو املخيمات!

خمي��م النازح��ن يف مدين��ة كرب��الء يع��اين انت�ص��ار العديد من 
المرا���ض اجللدي��ة ومن بينه��ا اجل��رب وانت�صار القم��ل. اذ ذكر 
املواط��ن الن��ازح خلي��ل ال�صبك��ي ان هن��اك ع���رصات احل��الت 
وال�صاب��ات باجل��رب او حبة بغ��داد. مبين��ا: ان املركز ال�صحي 
القري��ب من املخيم عجز عن معاجل��ة احلالت وال�صابات التي 

اخذت تزداد لكن من دون متابعة من اأية جهة لالأ�صف.
اأم عل��ي نازح��ة يف املخي��م ذات��ه اك��دت تزاي��د ح��الت اجلرب 

والمرا���ض اجللدي��ة امُلعدية يف املخيم، حيث ع��زت ال�صبب اإىل 
�صيق مكان ال�صكن والختالط بن العائلة وا�صتخدام احلاجيات 
ذاته��ا ، م�صددة: على وجود �صحة يف امل����اء �صواء اأكان للنظافة 

او لل�رصب.
الدكت��ورة منته��ى عبد الم��ر طبيب��ة اخت�صا�ض جلدي��ة بينت 
، ان ال�صاب��ة بالأمرا���ض اجللدي��ة تختلف ح�صب ن��وع املر�ض 
وخ�صو�ص��ا القمل.. وحقيقة علمي��ة معروفة للجميع ان الن�صان 
ال له��ذه احل���رصة يف حال��ة العدوى.  غ��ر النظي��ف يك��ون مف�صَّ
م�ص��رة اىل: انه��ا تعي���ض يف راأ���ض ال�صخ���ض امل�ص��اب ملدة قد 
تتج��اوز الثالث��ن يوم��ا ت�ص��ع خالله��ا البيو�ض الت��ي ي�صعب 

روؤيتها ب�صبب ت�صابه بي�ض القمل بق�رصة ال�صعر.
واأ�صافت عبد المر: اإن القمل ينتقل بتالم�ض راأ�ض الطفل براأ�ض 
طفل م�ص��اب اأو با�صتخدام الأم�صاط اأو قبعات الراأ�ض لأ�صخا�ض 
م�صاب��ن بالقمل. مو�صحة: ولأن القمل ق��د يكون موجودا على 
الو�ص��ادة، اأو عل��ى م�صط امل�صاب، فاإن ا�صتخ��دام �صخ�ض اآخر له 
ق��د ينق��ل القمل اإليه. م�صتدركة: لكن ب���رصط اأن يكون ذلك خالل 

اأربع وع�رصين �صاعة من مغادرة القمل لراأ�ض �صاحبه الأ�صلي.

بغداد ـ متابعة 

ا�ستعانت مديرة املدر�سة 
باإحدى )املنظفات( لتفتي�ش 
التالميذ خوفا من ا�سابتهم 

بالقمل الذي اكت�سفت وجوده 
احدى املعلمات بني تالميذ 

اأحد ال�سفوف االوىل لتعلن 
بعد ذلك االدارة )النفري( 

باأنها �ستقوم بالتفتي�ش يوم 
اخلمي�ش املقبل على جميع 

التالميذ وحالقة ال�سعر 
الطويل وَمن جتد يف راأ�سه 
القمل لن ُي�سمح له بالدخول 

اىل املدر�سة حفاظًا على بقية 
التالميذ من اال�سابة التي 

تنت�سر ب�سرعة.

يف االأثر ال�سعبي "ل�سانك ح�سانك 
ان �سنته �سانك وان هنته هانك 

فالكلمة   ، �سعد  املالفظ  يقال  " كما 
التي ينطقها االن�سان اما ان 

ت�سون كرامة االن�سان وتن�سر 
قيم الت�سامح والود والتعاون، 
واما تكون قنبلة موقوتة تدمر 

االخ�سر والياب�ش وتهدم �سالمة 
املجتمعات مبا حتمله من عنف 

وق�سوة . 

التربية تعلن التصديق على تخصيص 831 درجة 
وظيفية لكربالء

السلطة القضائية تعلن افتتاح مكتب تحقيق قضائي 
جديد في كركوك

إعالن توافر درجات وظيفية في دائرة البيطرة 
بمحافظة واسط

العنف اللفظي وآثاره على العالقات االجتماعية 

بغ��داد � متابع��ة :  اأعلنت وزارة الربية، الثالثاء، ت�صديقها على تخ�صي�ض 
831 درجة وظيفية ملديرية تربية حمافظة كربالء.

ال��وزارة قال��ت يف بيان �صحف��ي، اإن الوزير حممد اقب��ال وافق على 831 
درج��ة وظيفي��ة �صمن ح�صة تربية كربالء والتي �صب��ق اعالن تخ�صي�صها 
�صابق��ًا. واأ�صاف��ت، التعيين��ات تاأت��ي م��ن اج��ل �ص��د النق���ض احلا�صل يف 
املدار���ض، مبين��ة اأن "التق��دمي يك��ون من خ��الل املديرية العام��ة لربية 
كرب��الء ووفق ال�صوابط الر�صمية". ودعت ال��وزارة، املتقدمن اىل مراجعة 
املديري��ة ملعرف��ة الأ�صم��اء التي مت��ت املوافقة على تعيينه��ا، وهي 261 

مدر�صًا و 570 معلمًا". 

بغ��داد � متابع��ة :  اأعلنت ال�صلط��ة الق�صائية الحتادية، الثالث��اء، افتتاح مكتب 
ق�صائي جديد يف كركوك، يف حن اأ�صارت اإىل اأن مقره �صيكون يف مبنى رئا�صة 

ال�صتئناف يف املحافظة.
وق��ال املتح��دث الر�صمي با�صم ال�صلط��ة القا�صي عبد ال�صت��ار برقدار، يف بيان 
�صحفي، اإن مكتبا جديدا للتحقيق الق�صائي مت افتتاحه يف كركوك، لفتا النظر 

اإىل ان املكتب تابع لرئا�صة ا�صتئناف كركوك و�صيكون مقره يف مبناها.
واأ�ص��اف برق��دار، اأن "املكت��ب �صيت��وىل ا�صتقب��ال ال�ص��كاوى والإخباريات يف 

اجلرائم الواقعة �صمن الرقعة اجلغرافية لعمل مركز �رصطة العروبة"،
واأك��د القا�صي، اأن هذه اخلط��وة تاأتي �صمن �صعي ال�صلط��ة الق�صائية لفتح اأكرب 
ع��دد ممك��ن من هذه املكات��ب لتقريب العدالة م��ن املواطن وتقلي��ل الزخم على 

املحاكم ومراكز ال�رصطة.

بغ��داد � متابع��ة :  اأعل��ن رئي�ض جلن��ة الزراعة وامل��وارد املائية يف 
جمل���ض حمافظة وا�صط ها�ص��م العوادي، الثالث��اء، توافر 8 درجات 
وظيفي��ة �صاغ��رة �صمن حركة امل��الك ال�صنوي��ة يف دائ��رة البيطرة 
يف حمافظ��ة وا�ص��ط وح�ص��ب العناوي��ن الوظيفي��ة والخت�صا�صات 

املطلوبة .
ودع��ا الع��وادي يف بي��ان �صحفي، ابن��اء حمافظة وا�ص��ط الراغبن 
بالتعي��ن مم��ن تتوافر فيه��م ال���رصوط القانوني��ة اىل الدخول على 

الرابط اأ�صفل اخلرب ل�صحب وملء ال�صتمارة باملعلومات املطلوبة.
و�ص��دد على تطبي��ق مبداأ العدال��ة والإن�ص��اف وال�صفافية يف توزيع 
الدرج��ات الوظيفي��ة اىل م�صتحقيه��ا مم��ن تنطبق عليه��م ال�صوابط 

املحددة وح�صب الخت�صا�صات املطلوبة.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد_خاص 

اعلن��ت ال�رصك��ة العام��ة ل�صناع��ة الدوي��ة 
اح��دى  �صام��راء  يف  الطبي��ة  وامل�صتلزم��ات 
���رصكات وزارة ال�صناع��ة واملع��ادن متك��ن 
ال�صيان��ة  �صعب��ة  يف  الهند�صي��ة  مالكاته��ا 
الكهربائية وامليكانيكية يف ق�صم امل�صادات 
وبجه��ود ا�صتثنائي��ة وامكاني��ات ذاتي��ة من 

اإعادة ت�صغيل ماكنة كب���ض الكب�صول البل�صر 
نوع فامار ايطالية املن�صاأ.

وب��ن مدي��ر املرك��ز العالم��ي يف ال��وزارة 
عب��د الواح��د ال�صم��ري يف بي��ان �صحفي، اأن 
املاكن��ة كان��ت متوقفة عن العم��ل منذ عام 
كام��ل ب�صبب اعطال الكروني��ة وميكانيكية 
وان امل��الكات الفني��ة والهند�صية ا�صتطاعت 
وبالعتم��اد على جهوده��ا الذاتية وخربتها 

الطويلة اع��ادة ا�صالحه��ا وت�صغيلها، م�صرا 
اىل اأن "عملي��ة ت�صليح وت�صغيل املاكنة متت 
ع��ن طري��ق الت�صال م��ع ال�رصك��ة الجنبية 
امل�صّنع��ة له��ا لغر���ض الت��زود باملعلومات 
الكافي��ة والالزم��ة ع��ن املاكن��ة واجزائه��ا 
حي��ث مت رب��ط املاكنة ب�ص��ورة مبا�رصة عن 
طري��ق النرنت لأغرا�ض الك�صف وت�صخي�ض 

الأعطال"

العامل��ة  امل��الكات  اأن،  البي��ان اىل  وا�ص��ار 
يف ال�رصك��ة من الفني��ن واملهند�صن قامت 
يف وق��ت �صاب��ق بت�صنيع ث��الث مكائن لطي 
الن���رصة الطبي��ة املرافق��ة مع ال��دواء بجهود 
ذاتي��ة ا�صتثنائي��ة من خالل ا�صتثم��ار املواد 
واملعدات يف املكائن القدمية واخلارجة عن 
اخلدم��ة املتوافرة ل��دى ال�رصكة ومبدة ثالثة 

ا�صهر متتالية .

إعادة تشغيل ماكنة كبس الكبسول في معمل أدوية سامراء
بغداد ـ متابعة 

رابطة نجوم الضوء تدعو 
الى المشاركة باليوم العالمي 
للتصوير باألبيض واألسود

األنواء الجوية:

 الطقس صحو والحرارة دون 
الصفر المئوي خالل األيام المقبلة


