
لرمبا الكثري يعانون من ازمات نف�ض��ية لكنهم يرف�ضون االعرتاف 
بذلك لتجنب زيارة الطبيب الذي يعتربونه ب�ض��مة عار اجتماعية 

فتزداد وطاأت املر�ض لي�ضبح م�ضتع�ضيا ي�ضعب �ضفائه.
مرمي ريا�ض موظفة تقول كنت قد غ�ضت يف نوم عميق يف قيلولة 
الظه��رية افقت بعدها وانا يف غرفة االنعا�ض الأعلم ان زوجتي قد 
احرق��ت البي��ت مبا فيه بعدم��ا اغرقته ب�ض��ائل البانزين وقد مات 
اح��د ابنائ��ي معه��ا عل��ى اثر احلري��ق، ما كن��ت ات�ض��ور ان حلظة 
�ض��عف قد تقوده��ا اىل التخطي��ط واالنتحار رغم اين مل ا�ض��عرها 
باأي نق�ض بعد زواجي الثاين"، كرث الالئمون وباأين امل�ضووؤل عما 
ح��دث الزمني االرق وانطويت باأحزاين اح�ض�ض��ت باأين بحاجة اىل 
ا�ضت�ضارة نف�ضية، الأتخل�ض من هواج�ضي وقلة النوم التي رافقتني 
من��ذ يوم احل��ادث، وبعد مرور وقت ق�ض��ري ا�ض��تعدت قدرتي على 
التوا�ض��ل مع من ح��ويل ومواجهة قلقي واحتوي��ت ابنائي الذين 

جنوا من احلادث ووا�ضلت حياتي، لرمبا هناك الكثري من يعانون 
من حاالت نف�ضية وا�ضحة اال انهم يرف�ضون االعرتاف بذلك حتت 
ذرائع ومربرات كثرية، اأظن ان من يدرك انه م�ضاب باأزمة نف�ضية 
ال يحت��اج احيان��ا اىل طبيب الن��ه ايقن ذلك بنف�ض��ه، فمقدوره ان 
يواجه م�ض��اكله وحلها، ومن يعجز فعليه ان يلجاأ اىل اال�ضت�ض��ارة 
النف�ض��ية، واغلب املر�ضى النف�ض��يني ال يدركون مر�ضهم واملقابل 

ي�ضخر منه وينتق�ض من �ضاأنه بدل ان يقدم له يد العون.
قال��ت فاطمة املو�ض��وي حمامي��ة: بحكم اع��راف جمتمعنا ان من 
يرت��اد العي��ادة النف�ض��ية متخلفني عقلي��ا، وهذا م��ا يجعل الكثري 
ي�ض��تبعد فك��رة زيارة الطبيب النف�ض��ي. ان��ا ال ارى عيبا يف زيارة 
الطبيب النف�ض��ي ان كان االمر ي�ض��تدعي فهناك الكثري من النا�ض 
ميرون ب�ض��غوطات نف�ض��ية لرمبا يحتاجون اىل من ي�ضتمع اليهم، 
الن اغلب امل�ض��ابني باأزمات نف�ض��ية يجدون من ال�ض��عب جدا ان 
يف�ض��وا مابداخلهم، الطبيب �ضيفهمهم اكرث وي�ضاعدهم يف تخطي 
خماوفه��م واخماد القلق ال��ذي يعرتيهم، فال ارى داعي لل�رسية او 

اخلجل من زيارة الطبيب.
وي�ضري �ضامي ح�ضني طبيب ا�ضنان باأن املجتمع رغم كل حتوالته 
�ض��عب جدا، االمر ال��ذي ا�ض��تدعى ان تطفوا الكثري م��ن االمرا�ض 
النف�ض��ية الت��ي ق��د ال نكت�ض��فها بداخلن��ا باأعتق��ادي ان��ه مر���ض 
ع�ض��وي كباق��ي االمرا���ض، وامل��وؤمل ان املفهوم النف�ض��ي اليزال 
م�ضو�ض��ا عن��د الغالبية م��ن املثقفني، وي��كاد يك��ون معدوما عند 
بقي��ة النا���ض، واملظلوم يف ه��ذه احلالة هو املري���ض، واملنت�رس 
هو املر�ض الذي ي�ض��ت�رسي ويتفاقم ب�رسع��ة، ودائما تاأتي زيارة 
الطبي��ب النف�ض��ي متاأخ��رة لعدم املعرف��ة او االح�ض��ا�ض باخلجل. 
متابعا بالقول: والغريب باالمر ان الزيارة االوىل تتم يف حجرات 
الدجال��ني وامل�ض��عوذين، باأعتق��ادي ان املر�ض النف�ض��ي مثل اي 
مر�ض ع�ض��وي له ا�ضبابه واعرا�ض��ه وعالجه، كما اننا معر�ضون 
الأي مر�ض ع�ض��وي فاأننا جميعا وبدون ا�ض��تثناء معر�ضون الأي 

مر�ض نف�ضي او عقلي.
وم��ن جهته ق��ال حمم��د امل�ض��عودي طالب كلي��ة فن��ون: التفكري 

كم��ا يع��رف املهتمون ينق�ض��م اىل اق�ض��ام منه��ا التفك��ري العلمي 
والتفك��ري اخل��رايف والتفك��ري بعق��ول االخري��ن، والن جمتمعن��ا 
ي�ض��رتك حتى يف ا�ض��لوب التفك��ري والفهم، لذلك ف��اأن ما ينت�رس او 
ي�ض��اع عم��ن يذهبون اىل الطبيب النف�ض��ي هم ذو خل��ل عقلي، وال 
يف��رق املجتم��ع بني اخلل��ل النف�ض��ي والعقلي، وهذا م��ا ينتج عن 
التفك��ري بعقول االخرين على ا�ض��ا�ض االنت�ض��ار، والن جمتمعاتنا 
ال تخ�ض��ع لكثري من االمور ملنظومة العقل بل تخ�ضعها ملنظومة 
التقاليد واالعراف املجتمعية، ويعد علم النف�ض علم عريق ولد مع 
والدة االن�ض��ان، وهناك الكثري من التجارب التي اثبتت �ضحة هذا 
العلم وفر�ض��ياته ونتائجه، واكد امل�ض��عودي ان الطبيب النف�ض��ي 
هو فيل�ض��وف يحاكي االنفعال النف�ض��ي بطريقة جتعل من �ض��لبية 
ال�ض��عف النف�ض��ي قوة اعتمادا على مدى وع��ي املجتمع وادراكه 
حلقيق��ة عل��م النف���ض وان �ض��عرت بانن��ي بحاج��ة لطبيب نف�ض��ي 
�ض��اأذهب لكن باخلفاء الن جمتمعنا متخلف ولال�ض��ف القليل جدا 

من يتقبل فكرة زيارة الطبيب النف�ضي.

الدفاع تدعو ذوي المفقودين في الحرب اإليرانية إلى تسلم 
أكثر من 5000 رفات

التجارة: برنامج إلكتروني متطور لتشغيل مطحنة 
كركوك الحكومية

التربية تؤكد معالجة مشكلة الخطأ في امتحان مادة اإلسالمية

دع��ت وزارة الدفاع، ذوي املفقودين يف احل��رب العراقية االيرانية اىل مطابقة 
احلم���ض النووي لت�ض��لم رفاة اأكرث من خم�ض��ة االف رفات.وذك��ر بيان للوزارة 
دع��ت فيها ذوي املفقودي��ن اىل 'مراجعة امل�ضت�ض��فيات املوجودة يف حمافظة 
�ض��كناهم لغر���ض اخ��ذ عينات ال��دم منهم بغي��ة مطابقتها مع الرف��ات التي مت 
دفنه��ا والبالغ عدده��ا ]5523[ لت�ض��ليمهم رفات ذويهم عن��د مطابقة عينات 

.']DNA[

اأعلن��ت وزارة التج��ارة، الثالثاء، قي��ام كادر فني متخ�ض���ض يف مطحنة كركوك 
احلكومية باجناز برناجما الكرتونيا لت�ضغيل املطحنة بنظام الكمبيوتر.

وقال طه يا�ض��ني عبا�ض مدير عام ال�رسكة العامة لت�ض��نيع احلبوب، يف بيان ، ان 
"كادرا متخ�ض�ضا �ضم جمموعة من املهند�ضني متكن من اجناز برنامج الكرتوين 

لت�ضغيل املطحنة بنظام الكمبيوتر وال�ضيطرة عليها مركزيا". 
واأ�ض��اف، ان��ه "مت اجن��از كاف��ة االعم��ال الفني��ة والكهربائي��ة املتعلق��ة بالربط 
والب��وردات والت�ض��ليك والتو�ض��يالت حي��ث يتم التحك��م بعملية ت�ض��غيل املطحنة 
مركزي��ا من غرف��ة البوردات الرئي�ض��ية داخل املطحن��ة ويعترب ت�ض��غيل املطحنة 
بنظ��ام الكمبيوت��ر نقلة نوعي��ة يف التحكم وال�ض��يطرة على االنتاج". واأو�ض��ح ان 
"املطحن��ة م��ن من�ض��اأ ايطايل )�رسك��ة هولفتو( املتخ�ض�ض��ة بان�ض��اء املطاحن 
وبطاق��ة ت�ض��ميمية تبلغ )200( ط��ن يوميا وقد اجريت للمطحنة اعمال �ض��يانة 

�ضاملة اواخر العام املا�ضي 2016 لتح�ضني ادائها ورفع طاقتها االنتاجية".

اكدت وزارة الرتبية، الثالثاء، انه مت معاجلة اخلطاأ يف امتحان الرتبية اال�ضالمية 
بع��دم احت�ض��ابه.وقال مدير عام التق��ومي واالمتحانات بالوزارة �ض��اكر نعمة عبد 
ع��ون يف ت�رسي��ح �ض��حفي اإن "اخلط��اأ الذي ح��دث يف احد فروع ا�ض��ئلة امتحان 
الرتبية اال�ضالمية لل�ضف ال�ضاد�ض اعدادي قد مت معاجلته خالل ربع �ضاعة االوىل 
م��ن ب��دء االمتحان".وا�ض��اف املدير الع��ام، اأن "الوزارة خاطب��ت مراكز الفح�ض 
كافة بالتعامل مع ال�ض��وؤال بان اجابة الطالب على هذا الفرع ال حتت�ضب وحتت�ضب 

على �ضوء اجابة الطالب على الفروع االخرى".
واأ�ض��ار اإىل، اأن "االمتحانات اخلا�ضة بالبكالوريا للعام احلايل كانت ناجحة من 
حيث النتائج والتوقيتات التي متت املبا�رسة بها على الرغم من الظروف االمنية 

واملالية املوجودة يف البالد

مقتل انتحاري بعملية نوعية شرق تكريت
اأفادت مديرية اإعالم احل�ض��د ال�ض��عبي، الثالثاء، مبقتل انتح��اري بعملية نوعية 
���رسق تكريت.وقالت املديرية يف بيان اإن "اللواء 88 يف احل�ض��د ال�ض��عبي قتل، 
انتح��اري بعملية نوعية �رسق تكريت انتحاريا تابع��ا لتنظيم داع�ض االإجرامي 
يف الطريق الرابط بني ق�ضاء الدور وناحية العلم �رسق مدينة تكريت".واأ�ضافت، 

اأن "العملية نوعية، ومتت بناء على معلومات ا�ضتخبارية دقيقة".

عل��ى الرغ��م مايبذل��ه الف��الح م��ن جه��د ج�ض��دي 
وم��ادي ومعن��وي اال ان هن��اك فئة ا�ض��بح التذمر 
�ض��فة م��ن �ض��فاتهم ، فم��ا ان انخف�ض��ت ا�ض��عار 
اخل���رسوات والفواكه حت��ى نراهم يحتجون بطرق 
خمتلف��ة ، فكان اخر ما قام به بع�ض الفالحني هو 

رم��ي حم�ض��ولهم الزراع��ي ار�ض��ا، احتجاجا على 
انخفا�ض ا�ضعار الطماطم واخليار.

العراق اليوم يعاين من فاجعة مت�ض جميع الطبقات 
وبالتحديد الطبقة الفقرية التي المتتلك حتى لقمة 
العي�ض، فكيف لفالح يعي�ض ظروف �ض��يئة ان يرمي 

كمية كبرية من ما انتجته ار�ضه ؟
هنا دور احلكومة ، التي تعترب الرادع الوحيد بوجه 

هذه الفئ��ة ، وبالتايل عليه��ا معاقبة من يت�رسف 
مبث��ل ه��ذه الت�رسف��ات ، فنح��ن نعي�ض ازم��ة فقر 
حادة وبحاجة للمح�ض��ول املحل��ي ودعمه لزيادة 
االنت��اج العراق��ي . تناق��ل نا�ض��طون عل��ى موق��ع 
التوا�ض��ل االجتماعي"الفي�ض��بوك"،  �ض��وراً الح��د 
املزارع��ني يف ق�ض��اء الدجي��ل وه��و يحت��ج عل��ى 

انخفا�ض ا�ضعار الطماطة.

واظه��رت ال�ض��ور قي��ام  اأحد املزارعني يف ق�ض��اء 
الدجي��ل التاب��ع ملحافظ��ة �ض��الح الدي��ن، برم��ي 
حم�ض��وله من الطماطة يف االأر�ض وذلك اإحتجاجًا 
الإنخفا�ض اإ�ض��عارها يف اال�ضواق. حيث و�ضل �ضعر 
ال�ض��ندوق يف اجلملة ٢٠٠٠ دينار اأي �ض��عر الكيلو 
يع��ادل ٥٠ دينار،علمًا اإن هذه لي�ض��ت املرة االأوىل 

التي يقوم بها هذا املزارع مثل هكذا فعل .

 وي�ض��يدون اله��واء يف ال�ض��بك من اج��ل نيل فر�ض 
العم��ل الت��ي بات��ت �ض��به معدوم��ة يف القطاع��ات 
احلكومي��ة خ�ضو�ض��ًا م��ع تره��ل الو�ض��ع االأمن��ي 
وال�ضيا�ض��ي الذي لعب دورا كبرياً يف تراجع اقت�ضاد 

البلد.
ويف احلدي��ث ع��ن ط��رق كيفي��ة ح��ل البطال��ة التي 
�ض��جلت ن�ض��بة ٢٥% بالوق��ت احل��ايل، اإ�ض��افة اىل 
معاجلة بنية االإقت�ضاد الوطني وا�ضالحاته الراهنة 
فاإننا جند البطالة امام مفارقات عديدة بني احللول 
واملعاجل��ات، تعتم��د عل��ى عوامل مهمة مث��ل اإرادة 
التنفي��ذ، وت��وارد االأف��كار اجلديدة لتن�ض��يط القطاع 
اخلا�ض.خ�ضو�ض��ًا بع��د �ض��عف القط��اع احلكومي 
الذي ال زال م�ض��تمراً يف تراجعه، ب�ضبب �ضوء الو�ضع 
االأمني واالإقت�ض��ادي ال��ذي مر به البل��د منذ دخول 

داع�ض اىل االن.
ومن غري املعقول ان تلقي تبعات وتكاليف معاجلة 
البطالة و�ضعف االإقت�ضاد على قطاع ما بعينه دون 
بقي��ة القطاعات االأخ��رى، حيث انه كما معروف يف 
علم االإقت�ض��اد ان جميع القطاعات املنتجة لل�ض��لع 
واخلدم��ات ب�ض��قيها العام واخلا�ض ترتبط مب�ض��ري 
م�ض��رتك توؤثر وتتاأث��ر فيما بينه��ا. وعليه فان طرق 
معاجل��ة البطالة تتقا�ض��مها جمي��ع القطاعات دون 
ا�ض��تثناء الن اجلميع تقع عليه واجب��ات والتزامات 

كما لهم من حقوق.
ومن املمكن ان يتم ذلك عن طريق اإحياء امل�ض��اريع 
ذات ن�ض��بة النجاح العالية، وفت��ح فر�ض عديدة يف 
اإ�ض��تثمار روؤوؤ�ض اأموال تنه�ض بالواقع االإقت�ضادي 
واالإجتماع��ي ع��ن طري��ق جه��ود فردية وم�ض��اركة 

بع�ض التجار واملوؤ�ض�ضات االأهلية...
فالفك��رة االإبداعي��ة والقي��ادة املتمكنة ا�ض��افة اىل 
التموي��ل اجليد واخلربة الوا�ض��عة، تعترب من العوامل 
املهم��ة الت��ي م��ن املمك��ن ان حتق��ق اإجن��ازاً باهراً 
يوؤث��ر يف رف��ع اقت�ض��اد البل��د ويوف��ر فر���ض عم��ل 
لذوي الطبق��ات املختلفة من املجتمع، وخ�ضو�ض��ًا 

ال�رسيحة الطالبية.
ويف ه��ذا االإط��ار قامت جمموع��ة طالبية برتوي�ض 
فكرة جديدة، لتفعيل ال�رسيحة الطالبية يف االأعمال 
احل��رة، متزج ب��ني تعليمهم وخربته��م النظرية التي 
تلقوه��ا يف اجلامع��ات م��ع اخل��ربة العملي��ة، لرفع 

امل�ض��توى االقت�ض��ادي يف ال�ض��وق والق�ض��اء عل��ى 
البطالة.

هذه الفكرة مت تطبيقها يف جامعة كربالء املقد�ضة، 
ق�ض��م االدارة واالقت�ض��اد... والفك��رة ه��ي جمه��ود 
طالب��ي بحت، تعود بالفائدة على الطالب اأنف�ض��هم.. 
وملعرفة تفا�ض��يل اكرث عن فك��رة امل�رسوع، التقينا 
مع �ض��احب الفكرة الطالب "م�ض��طفى جواد" الذي 
و�ض��ح اهداف امل�رسوع وكيفي��ة تطبيقه حيث قال: 
"هدف الربنامج هو هدف وا�ض��ع و�ض��امي، ي�ض��مل 
توظي��ف الط��الب اجلامعي��ني والنهو���ض بالواق��ع 
االإقت�ض��ادي، يف رب��ط التطبيق النظري م��ع الواقع 
االإقت�ض��ادي احل��ايل، لكونن��ا ن�ض��عى اىل توظي��ف 

االأفكار واملهارات يف اآن واحد.

وامل���رسوع يب��داأ بطرح اأف��كار خمتلفة م��ن الطالب 
ودرا�ضتها ب�ضورة واقعية تالئم الظرف االإقت�ضادي 
واالإجتماع��ي الذي مير ب��ه البلد، من قبل ا�ض��حاب 
االإخت�ض��ا�ض املوجودين يف ق�ض��م العل��وم املالية، 
وبعده��ا يتم تر�ض��يح امل�ض��اريع الناجح��ة وطرحها 
على التجار وا�ض��حاب املوؤ�ض�ض��ات االأهلية والبنوك 
لتبن��ي امل�رسوع وتق��دمي قرو�ض تكف��ي للعمل بها، 
والط��الب الذي��ن �ض��يعملون عل��ى امل���رسوع هم يف 
مرحلة تطبيقية خالل الفرتة الدرا�ضية، ومن املمكن 

ان يتطور ويتو�ضع امل�رسوع اىل ما بعد الدرا�ضة.
واذا جنح��ت ه��ذه الفك��رة، �ض��تكون ال���رسارة االوىل 
لتطبيقه يف كافة اجلامعات العراقية للم�ضاهمة يف 

رفع اإقت�ضاد البلد ومكافحة البطالة".

الزل��زايل،  والر�ض��د  اجلوي��ة  االن��واء  اأعلن��ت هيئ��ة 
الثالثاء، عن ارتفاع رجات احلرارة اإىل ن�ضف درجة 
الغليان نتيجة تاأثر البالد باأمتداد املنخف�ض اجلوي 

احلراري.
باأمت��داد  تتاأث��ر  'الب��الد  اإن  للهيئ��ة،  بي��ان  وذك��ر 
املنخف�ض اجلوي احلراري املو�ض��مي ليكون الطق�ض 
يف املناطق كافة �ض��حوا حارا'.واأ�ض��اف البيان اأن 
'درجات احلرارة يف املنطقتني الو�ض��طى واجلنوبية 
�ضرتتفع قليال عن يوم اأم�ض وترتاوح بني )46-50( 

م° وال�ضغرى ترتاوح بني )34-28( م°'.

اأج��رى جمل���ض الن��واب، الثالث��اء، "وقف��ة تكرميي��ة" 
ل�ض��هداء القوات امل�ض��لحة واحل�ضد ال�ض��عبي، تزامنا مع 
بداي��ة الف�ض��ل الت�رسيعي اجلدي��د للمجل���ض. ونقل عن 
رئي�ض املجل�ض، �ض��ليم اجلبوري قوله، "نتقدم بال�ض��كر 
لتل��ك ال�ض��واعد والدماء التي ر�ض��مت م�ض��تقبل العراق، 
اأبن��اء املناطق املحررة والذي��ن تزورهم وكل االأجهزة 
اخلدمي��ة الذين كان��وا لهم دور، والن��واب الذين قاتلوا 
و�رسع��وا القوان��ني الت��ي �ض��اهمت بالن�رس م��ن اإجناز 
ت�رسيعات ت�ض��ب يف م�ضتقبل العراق". من جانبه، قال 
رئي�ض جلنة االمن والدفاع يف الربملان، حاكم الزاملي، 
خالل الوقفة، ان "ما حدث يف املو�ضل اأ�ضطورة كبرية، 
وم��ا حققه الق��وات االأمنية بكل ف�ض��ائلها اإجناز كبري 
يج��ب احلف��اظ عليه"، م�ض��ريا اىل ان "الوجه��ة االآخرة 
املهم��ة تلعفر واحلويجة والقائم".وك�ض��ف الزاملي عن 
"تخ�ضي�ض موازنة خا�ضة لالجهزة االأمنية". وبدوره، 
ذك��ر رئي�ض كتلة دولة القان��ون النيابية، علي االديب، 
ان "االنت�ض��ار يح�ض��ب ل��كل املكون��ات والطوائف من 

اجل حتقيق اللحمة الوطنية"

أين الحكومة من جشع بعض الفالحين .. مزارع يدفن محصوله من الطماطة تحت األرض النخفاض سعرها

مشروع تشغيل الخريجين.. مبادرة طالبية لمكافحة البطالة بجهود فردية

العزوف عن زيارة الطبيب النفسي.. جهل بالفائدة أم وصمة اجتماعية؟

األنواء الجوية: 

ارتفاع رجات الحرارة إلى 
نصف درجة الغليان

"وقفة تكريمية" في البرلمان 
لشهداء القوات المسلحة 

والحشد الشعبي

بغداد ـ متابعة

بغداد – خاص

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد – متابعة

ما زالت املواقف اخلاطئة تقبع 
يف غياهب اجلهل لدى الكثري 

من النا�س حول زيارة الطبيب 
النف�سي حينما يحتاج املرء اىل 

ذلك، في�سعى املري�س جاهدا لأنكار 
زيارته للطبيب، خوفا ملا يجر 

اعرتافه من عواقب �سلبية ميكن 
ان توؤثر على �سمعته يف املجتمع 

لينعتوه باملجنون رغم ان حياتنا 
مكتظة بامل�ساكل الوخيمة. 

يف ظل الظروف ال�سعبة 
التي يواجهها العراق، 
وال�سراع الذي يعي�سه 

املواطن بني �سندان 
الأزمة املالية، ومطرقة 

البطالة، هنالك الكثري من 
طلبة اجلامعات ير�سمون 

اآماًل مزهرة
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