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واكــد اجلـــبــوري ان (الـــوضع في زور
ثل خطرا اخر بعد زور جلوالء وهو 
ـقدادية بـعدما اصـبح حاضنة شمال ا
ـهاجمة خلاليا داعش ونقـطة انطالق 
ؤسسـة االمنية القرى االمـنية داعـيا ا
الى خـطـة مـعـاجلــة جـذريـة تـسـهم في
الـقـضـاء عـلى فــلـول الـتـنـظـيم وتـعـيـد
الــطــمـائــنــيــة لألهـالـي وتـوقـف نـزيف

الدماء) .
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ضـبط شـخص وأعـلـنت صـحـة ديـالى 
يــنـتـحل صـفـة طـبـيب أسـنـان واغالق
اربـع صــــيــــدلــــيــــات وهــــمــــيــــة داخل
احملــافــظــة. وقــال مــديـر اعـالم صــحـة
ديالـى فارس الـعزاوي لـ (الـزمان) إن
ؤسـسات الصـحية (فريـقا من شعـبة ا
اخلاصـة وباالشـتراك مع مـكتب األمن
الـوطــني في قــضـاء خــانـقــ وقـسم
شـرطــة جـلــوالء ومـكــتب اجلـرائم في
جـلوالء نـفـذ حمـلة تـفتـيشـية مـسائـية
في نـاحـيـة جلـوالء  أسـفـرت عن ضبط
شخص يـنتـحل صفـة طبـيب أسنان) .
وأضــاف الـعـزاوي أن ( فــرق الـرقـابـة
الــصـحــيـة ضــبـطت أربع صــيـدلــيـات
وهــمـيــة في بــعــقـوبــة وجــلـوالء و
اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة بــحق
أصـحـابهـا)  مؤكـدا (اسـتمـرار عـملـية
ا تـعـقب الصـيـدليـات الـوهمـيـة نظـرا 
تشكله من خطر على الصحة العامة) .
الى ذلك حـذر رئـيس الـلــجـنـة االمـنـيـة
في مــجـلس مــحــافـظــة ديــالى صـادق
احلـسيـني (الـعـوائل التي تـتـعاون مع
خاليا داعش مبينا أن القوات األمنية
ستتـعامل معهم كـمضافات لـلتنظيم) .
وقـال احلــســيــني لـ (الــزمـان) إن (أي
ـساعـدة لتـنظيم عـائلة تـقدم الـعون وا
داعش تــعـــتــبــر مـــضــافــة تـــابــعــة له
واالجـــهـــزة االمــــنـــيـــة لـــديـــهـــا كـــامل
الصالحيـات في مواجهتـها والتعامل
مــــعـــــهـــــا وفـق مـــــا يـــــحـــــمي االمــــن
واالستـقرار في احملـافظــــة) . وأضاف
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اعلن رئيس اللجنة االمنية في مجلس
ديــالى صــادق احلـســيـنـي  عن ضـبط
اكـبر شبـكة لـتزويـر الوثـائق الرسـمية
داخل احملــافـــظــة وقــال احلــســيــني لـ
(الزمان)امس ان  (فريق امني مختص
بـقيـادة مديـر االسـتخـبارات ومـكافـحة
االرهـــاب في ديــــالى الـــعـــمــــيـــد عـــلي
الــسـوداني جنـح من االطــاحـة بــاكــبـر
شبـكـة لـتـزويـر الـوثـائق الـرسـمـية في
ديــــالى) .  واضــــاف احلــــســـيــــني ان
(الشـبكة كـان بحوزتـها اختـام خملتلف
ـــؤســســات الـــوزارات والــهـــيــئــات وا
احلكـوميـة باإلضـافة الى وثـائق لعمل
معامالت تقـاعدية إلرهابـي باإلضافة
ــدنـيــة خـالــيـة الى هـويــات االحـوال ا
مــن االسمـاء) .  واشار احلـسيني الى
ان  (الـعـمـلـيـة تـأتي ثـمـرة جـهـد امـني
ــتــابــعـة اســتــمـر فــتــرة طــويــلــة من ا
ـيـداني قـبل اعـطـاء الـضوء والـرصـد ا
االخـضـر في اعــتـقـال افــرادهـا مـؤكـدا
بـان نــتـائج الــعـمـلــيـة سـيــتم اعالنـهـا
قــريـبــا جـدا) .  الى ذلك  حــذر الـنـائب
عن مــحــافــظــة ديـــالى احــمــد مــظــهــر
ــا اســـمـــاه "زور اخــر" اجلـــبـــوري  
يــهـدد مــواطــني شــمــال شــرق ديـالى.
وقــــال اجلـــــبــــوري لـ (الـــــزمــــان)  ان
(اهـالي قـرى شـيخ بـابـا واالصالح في
ريف ناحية جلوالء  يعانون من وجود
خاليـا داعش بـكثـرة في مـنطـقـة الزور
الــقــريــبــة من نــهــر ديــالـى) . واضـاف
اجلبـوري ان  (الزور بـات يشـكل قلـقا
ــزارعــ الـذين امــنــيــا كـبــيــرا عــلى ا
اضـطــر اغـلـبـهـم الى تـرك بـســاتـيـنـهم
واراضـيــهم خـاصـة بـعـد جلـوء داعش
الى سـتراتـيجـية نصـب العبـوات على
الطرق الزراعيـة والتي اسفرت مؤخرا
عن مقتل واصابة الـعديد منهم اخرها
االسـبــوع احلـالي اذ بـتـرت سـاق احـد
الـفالحـ في اطـراف قـريـة شـيـخ بـابا
بـانـفـجـار نـاسـفـة عـلى جـرار زراعي) .

بــــاسـم مــــصــــر اال ان هــــنـــاك دوال
عربـية اخـرى مشـاركة فـيه كاالردن
وفلـسط واليـمن كما كـانت هناك
مـشـاركـة اجـنـبـيـة تـمـثـلت بـوجـود
الهـند وبـاكسـتان والـسنـغال حيث
ـــنــتـــجــات شـــاركت تـــلك الـــدول 
نـتجات اصلـية). مشـيرا الى ان (ا
ـــعــروضـــة فــيـه عــرضت بـــشــكل ا
واسع ومتنوع حيث شملت االثاث
عدني وصناعات يدوية نزلي وا ا
بــــاســـــتـــــخــــدام الـــــعــــاج وكـــــذلك
الـصـناعـات الكـهـربائـيـة واجللـدية
واخلشـبـيـة والـقـطنـيـة والـغـذائـية
ـكـســرات ومـنـتـجـات ـعـلــبـة وا وا
الـزيــوت الــطــبـيــعــيــة والـعــطــريـة
والـــــطــــبــــيــــة مـن عــــدة شــــركــــات
مــتـــخــصـــصــة بـــانــتـــاج الــزيــوت
طبخ). باالضافة الى ما يحتاجه ا
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 مـــبـــيــنـــا ان (عـــدد الــزائـــرين الى
ــعــرض قـد بــلغ في يــومـيه االول ا
والــثــاني اربــعــة االف زائــر وهـذه
جميعها جاءت لـلتعرف على ثقافة
الـشــعـوب والــتـســوق والـذي يــعـد
مؤشرا ايجابـيا بهذا اجلانب وعن
االسعار وهل هي مقاربة الى سعر
الـــــســــوق ام اقـل وهل ان الـــــبــــيع
مــبـــاشــر? اجـــاب احلــكـــيم هـــنــاك
اســعـار مـقـاربـة الى سـعـر الـسـوق
كـــمــا ان هـــنــاك ســـلــعـــا اغــلى من
السوق لـكونهـا اصليـة ولكن هناك
ـــعـــرض تــــوجـــيـــهــــات من ادارة ا
والــعــتــبـة احلــســيــنـيــة بــضـرورة
تـــخــفـــيض االســعـــار خالل االيــام
ـقبـلة). وعن الـهـدف التي تـسعى ا
من ورائه الـعـتـبـة لـلـمـسـاهـمـة في
هـذا الــنـشـاط. اوضح احلـكـيم اوال
ان الــعـــتــبـــة احلــســيـــنــيـــة تــهــتم
باجلانب االقتصادي وهذا ستكون
لـه فــــائـــــدة فـي الــــتـــــعــــرف عـــــلى
الـصـنـاعـات كـمـا ان كـربالء لـديـهـا
الـرغبـة باطالع الـوفـود والشـركات
ـدينـة لتـكون جـاذبة عـلى حقـيقـة ا
للـعمل واالسـتثـمار وهـذا ما شجع
الــــوفــــود لـــلــــمـــشــــاركــــة في هـــذا

عرض).   ا
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أصـبحت أخبـار االنتحـار تطـرق أسماعـنا على نـحو يـتكرر بـشكل مريب في

هذه األيام ...
وأصـبح للشرطة  —بـوجه خاص- دور ملحوظ في احليلـولة دون تنفيذ بعض

الشبان لعمليات االنتحار التي أزمعوا القيام بها .
وت الزؤام . وهم يُشكرون على مساعي االنقاذ من براثن ا

-2-
الحظ انّ االنـتـحار لم يـقـتصـر عـلى الـذكور فـقط بل امـتـد ليـشـمل االناث وا

أيضا ..!!
كـما انه لم يكن في محافظة عراقيـة واحدة بل كان في العديد من احملافظات

العراقية ..!!
انها موجة متحركة وقانا الله شرها .

-3-
وال نخفي سراً اذا قلنا :

ان وراء كلّ عـمــلـيــة انــتـحــار سـراً أو أســراراً قــد تـنــكـشـف وقـد تــمـوت مع
صاحبها ...

انّ االنـتحار هو وليدُ أزمة نفسية حادّة قـد يكون سببها الفشل السياسي أو
ـادي أو التـخـلف الدراسي أو الـيأس مـن االقتـران باحلـبيـبة ... او الـضيق ا

اي سبب مشابه ...
-4-

ـنـتـحـرون عـادةً بـتــوقـيـر الـنـاس واحـتـرامـهم ذلك أنَّ االنـتـحـار وال يـحـظى ا
بـنـفــسه يـعــتـبـر خــروجـاً عــلى قـواعــد الـدين وأحــكـامِهِ  فـضـالً عن األبـعـاد

الغامضة الكامنة وراءه ..!!
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ا يخطر على البال هنا السؤال التالي : ور
نـتحر — ـاذا يحـظى ( عبـد احملسن الـسعدون)  —رئـيس الوزراء الـعراقي ا
بـعـنـايــة خـاصـةٍ  ومـازال الــنـصب الـتــذكـاري له قـائـمــا في شـارعٍ مـهم من

شوارع العاصمة العراقية (بغداد) سُمّى باسمه ?
) كـفـيل بـاعـطـاء اجلـواب ـا كـتـبه (الـسـعـدون) لـولـده (عـليّ انّ قـراءة مـتـأنـيـة 

الشافي على هذا السؤال .
لــقـد حــرّر (عــبـد احملــسن الـســعـدون) لــولـده بــعض الــسـطــور كـتــبـهــا قـبل
االنـتحـار بالـتركـية وهـذه التـرجمـة احلـرفيـة لهـا كمـا وردت في كتـاب ناجي

شوكت  —رئيس الوزراء االسبق  —
(سيرة وذكريات ثمان عاماً 1974-1894)

ولدي وعيني ومستندي علي 
ا ارتكبتُه مِنْ جنـاية ألني سئمتُ هذه احليـاة التي لم أجد منها ( أعف عـني 

لذةً وذوقًا وشرفاً .
األمة تنتظر خدمة 

االنكليز ال يوافقون 
ليس لي ظهير 

الـعـراقيـون طالب االسـتـقالل ضعـفـاء عـاجـزون كثـيـرا عن االسـتقالل وهم
عـاجزون عن تقدير نصـائح أرباب الناموس أمثالي يـظنون أني خائن للوطن

وعبد لالنكليز .
صيبة  وما اعظم هذه ا

انـا الفـدائي االشـد اخالص لـوطني قـد كـابدت أنـواع االحـتقـارات  وحتـملتُ
ـبـاركـة الـتـي عـاش فـيـهـا آبـائي ـذالت  مـحـضـاً في ســبـيل هـذه الـبـقــعـة ا ا

واجدادي مرفه .
ولدي  نصيحتي االخيرة لك هي :

1- ان ترحم اخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى  وحتترم والدتك
وتخلص لوطنك .

2- ان تخلص للملك فصيل وذريته اخالصاً مطلقاً ...
عبد احملسن السعدون

لـقـد كـان الـسـعـدون مـصـراً عـلى اتـصـافِهِ بـ (الـوطـنـية)
و(االخالص) للعرش الهاشمي وهذا ان االمران هما
الـلذان كـانـا وراء تلك احلـفـاوة الكـبـيرة به حـتى بـعد
ولكـننا قد دهـشنا النه طلب الـعفو من ولده انـتحاره 

فقط ولم يطلب العفو من الربّ وال من الشعب ..!!

كـثـر احلـديث عن الـنـهـاب لـلـمـال الـعـام  وقـصـرت إجـراءات مـكـافـحـة هذا
ـشون بجـانب احليط الـطابـور اخلطـير  فـمنذ (15) عـاما كـان الفـاسدون 
كـما يقولـون  أما االن فهم يـحكمـون ويرسمون ويـخططـون ويقتـلون  فليس
ـستطـاعة أحد أن يؤشـر بأن فالن نهـاب يجب أن يتـحاسب  ألن مثل هذا
ـكان . باالمس الـقول يتـرتب عليه الـكثيـر من التضـحيات لـلعائلـة والنفس وا
كـان الفاسـدون يحتـمون بـالسفـارات وببـاسبورات الـدول االجنـبية  السـيما
فاصل  ولـكن اليوم اصبح لهؤالء مكاناً هيمنة منها عـلى الكثير من ا تـلك ا
أمـنـاً لهم قـريب من الـدولـة  وبـعـيد عن االنـتـمـاء لـلـعراق  فـكـثـيـر من الذين
ا عـلـيـهم قـضايـا ارهـابـيـة أو مـشـكـوك بـعالقـاتـهم مع زعـامـات االرهـاب  و
ـكـان االمن لهم  يـنـكشـفـوا ويالحـقـهم الـقـضاء يـذهـبـون الى اربـيل  ذلك ا
ـؤرق لالنسان الـبسـيط  فيـحتمـون بالـدولة الثـانيـة للـعراق  وبسالح من وا
احـدث ماانتجته الصناعات الغربية االمـريكية  ومن هو اخو أخيته يستطيع
هم مالـفت النظر طلـوب بقضـايا ارهابـية أو جنـائية من اربـيل . ا أن يـأخذ ا
بـشـكل صـارخ  هـو مـحـافظ اربـيل الـسـابق الـسـيـد كر جنـم الديـن  هذا
الـشخص لعب دورامهمـا في الصراع الذي حدث بـاحملافظة واراد أن يكون
صــراعـا طــائـفــيـا ومــذهـبـيــا وقـومــيـا  ولــكن وعي الـكــرد الـغــيـارى والـروح
افيها كردية حال دون دون ذلك االقـتحامية للجيش وبعض الـقوى االخرى 
. تـفيد التقارير مدعومة بالوثائق  بانه خالل تولي كر جنم الدين محافظة
ـدعـوم من كـركـوك  ابـرم عـقــود ضـخـمـة عـلى مــدى سـنـوات لـبـيـع الـنـفط ا
ـلـكهـا ويديـرهـا نيـابة عن احلـكومـة االحتـادية لـشركـة ( عـراق اويل ) التي 
الـسيد البـارزاني رجل االعمال ( عـبد الهادي نـذير ) وقد راكم الـسيد كر
جنم الـدين لسنـوات طويـلة امواال طـائلـة من نفط كركـوك الذي ظل غـائبا عن
مـسـؤولـيـة الـدولـة الـعـراقـية  فـقـد اسـتـطـاع خالل تـلـك الـفتـرة كـسـب مـئات
اليــ من الـدوالرات . وتــؤكـد الــتــقـاريــر فـقــد أودع كـر جنـم الـدين في ا

حــسـابه اخلـاص (160) مــلـيــون دوالر من ايـرادات نــفط كـركــوك  وقـد 
احـتجـاز هـذا الـشـخص في لبـنـان بـناءً عـلى مـذكـرة من الـقضـاء واحلـكـومة
الـعـراقـيـة  لـكن شـخـصـيـات كـرديـة في كـردسـتـان الـعـراق واربيـل حتـديدا
تـدخلت الطالق سراحة  كـما تدخـلت شخصـيات سياسـية عربـية في بغداد

لنفس الغرض . 
وتـذكر الـتقـارير بـأن شخـصـيات وطـنيـة كرديـة وعربـيـة تريـد محـاسبـة كر

جنم الـدين ألمـرين  االول تفـكـيك مـافيـا تـهـريب النـفط الـعـراقي من اربيل 
والـثاني منع تولي هورامي مـجددا وزارة النفط والـثروات الطبيـعية في اقليم
اضـيـ استـقـبل السـيد ـلفت لـلنـظـر إنه خالل االسـبوعـ ا كـردستـان . وا
جنـرفان رئس وزراء االقلـيم السيد كـر جنم الدين وكأن شـيئا لم يكن  أو
ـركزية الى حـيث تريد . بـاالحرى  هكـذا نحن نـتصرف ولـتذهب احلكـومة ا
ـا االكـثـر مـنـهـا إن حـكـومـة اربـيل تـأخـذ ـسـألـة لـيس في هـذه احلـدود وإ ا
ـوازنة شريطة ان تعطي عائدات نفط مـليارات الدوالرات كحصة لها ضمن ا
يـزانـية الـدولـة  أو عـلى الدولـة أن تـأخـذ حصـة مـاسمي بـ (250) االقـليـم 
سـتـخـرج من االقـليم لـيـضـاف الى الواردات الف بـرمـيل يومـيـا من الـنـفط ا
الـعامة . ولـكن الهذا حتقق وال ذاك  وبـقي الشعب العـراقي كل الشعب من
ـوصل زاخـو حـتى الـفـاو يـعـتـاش عـلى نـفط الـبـصـرة واجلـنـوب الـعـراقي وا
( تـأكل وسط وتـنـام وتـكـريت وديــالى  أمـا كـردسـتـان الــعـراق فـهي مـدلــله 

ثل الشعبي العراقي ) .  طرف كما يقول ا
ـسؤول  عن تدهور حـالة اجملتمع ال العراقي ومن ا عـلى من نعتب حلفـظ ا
زيـادة اعـداد الـفقـراء في الـبالد  وكـثـرة اعـداد الـعـاطـل عـن العـمل  ومن
ـاء الـشـرب والكـهـرباء والـعـمل والـسكن يـلَوم شـعب الـبـصرة الـذي يـحـتاج 
ـدن واالحيـاء الـنـظيـفـة والعالقـات االنـسـانيـة  من يـلـومة عـنـدمـا يحـتـجز وا
ا مـوارد الـبـصـرة لـتـحـقيـق االكتـفـاء الـذاتي اوال ومـن ثم يـتكـرم لـالخريـن 
ـعـلن الحظ المـجـلـس الـنـواب يـتــصـدى لـهـذا الــنـهب ا جتـود به ايـديــهم  ا

والمــجـلـس الـوزراء يــقف ويــعــلن مــوقــفه أمــام الــشـعب
ــال الــعـام من ويـتــخــذ االجـراءات الـالزمـة حلــمــايـة ا
ـعلـن  إن العـراق مع االسف الـسـرقـة واالسـتـحـواذ ا
الـشــديـد الحتــكـمه الــدولـة  بل تــسـيــطـر عـلـى الـدولـة

جماعات لها اسنان وسالح واماكن أمان .

من جـــهــة اخـــرى  أبــدى الـــنــائب  عن
مــحــافــظــة ديــالى فــرات الــتــمـيــمي  
تــخــوفه من حتــول ديــالى  الـى مــكـان
را لزراعة اخملدرات بـعد ان صارت 
لـهـا.  وقــال الـتـمـيــمي لـ (الـزمـان) ان
(ديــالـى ال تــزال في قــلـب الــتــحــديــات
ــلف اخملـدرات بــاعـتــبــارهـا تــشـكل
مـعـبرا ألنـواع متـعـددة منـهـا من خلف
احلـــــدود في ظـل وجـــــود شـــــبـــــكــــات
وعــــصـــابــــات تـــروجــــهـــا لــــهـــا داخل
ـا احملـافـظــة) .  وحـذر الـتـمــيـمي   
ـسـحـوق األبيض)  اسـمـاهـا  (لـعنـة ا
مـؤكـدا ان  (اكثـر مخـاوفـنا مـن انتـقال
زراعـتـها الى ديـالى خـاصـة في ظل ما
اكــتـشف مـؤخـرا في احـدى الـبـسـاتـ
هـجورة في مـنطـقة الكـوبات بـقضاء ا
اخلالص بوجود نبته تادورا اخملدرة)
.  واكد عـضـو مجـلس ديالى   الى أن
(اخملـدرات بـشــكل عـام أكـثــر فـتـكـا من
تطرفة) الفتاوي السوداء للجماعات ا
  داعــيـــا (وزارة الــداخــلـــيــة الى دعم
قـسم مـكافـحـة اخملـدرات في ديالى من
اجل مـواجـهـة خـطـر الـسـمـوم والـعمل
روجة على تعقب اخلاليا والشبكات ا

لها).

(الــــزمـــــان) امس ان (جنــــاح هــــذا
ـهـرجـان في الـعــامـ الـسـابـقـ ا
شـجـعه عـلى الـتـواصل في اقـامـته
مـجددا ووجـود مشـاركة دولـية مع
ــــنــــتــــجـــات تــــنــــوع فـي عــــرض ا
بــــاالضــــافـــــة الى ان الــــعـــــائــــلــــة
الكربالئـية ميالة الـى التعرف على
ثـقــافـة وحــضـارة بـقــيـة الــشـعـوب
حـيث تـدفـقت بـشـكل مـلـفت لـلـنـظر
ـعرض). مـوضحـا انه (على لـهذا ا
ـــهــرجـــان مـــســمى الـــرغم من ان ا

عرض منه لعام  2019فيما شهد ا
اقـبـاالواسـعـا في يومـه االول حيث
بلغ عدد الزائرين  3االف زائر). في
ــعـرض يـهـدف الى فـتح حـ ان (ا
افاق سياحـية واقتصاديـة وثقافية
اليــصـال صـوت كـربالء وتـاريـخـهـا
ـــهـــا الى الـــعـــالم الـــذي لم ومـــعـــا
يــشـاهــدهــا). وقــال مـديــر مــعـرض
كـــــربـالء الــــدولـي في الـــــعـــــتـــــبــــة
احلــســـيــنـــيــة مـــيــســر احلـــكــيم لـ

فرات التميمي

في صـبـاح ذلك الـيـوم الـتـاريـخي
صور حازم باك أيقظني زميلي ا
مــــــــرددا  ..انـــــــــهض ..انـــــــــهض

..صارت ثورة.
كــــــنت نــــــائـــــمــــــا فـي غـــــرفــــــتي
استـأجرتهـا في محلـة السنك في
بـغـداد بـالـقرب مـن مقـر صـحـيـفة
ـــصــور الـــشـــعب الـــتـي كــنـت وا
وحـازم بـاك نـعمل فـيـهـا. نـهضت
وارتـــديت مـالبـــسي عــــلى عـــجل

لـنـذهب سـويـة في الـدراجـة الـتي
نستخدمها للواجبات الصحفية.
كــان حــازم يـــقــود الــدراجه وأنــا
اجـلس في مـلحق بـالـدراجـة على

ينه .
مررنا بشارع الرشيد وعبرنا الى
ـواطــنـون الـكــرخ حــيث اسـقـط ا
ــــلـك فـــيــــصل األول تــــمـــثــــالي ا
واجلنـرال مود وتوجـهنا بـالقرب
من معـسكـر الوشـاش   ألذي حل

لبنان
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كــانت اإلذاعــة تــردد نــشــيـد الــله
ألون اكــــبــــر بـــيــــنــــمــــا اآلالف 
الشـوارع يؤيـدون الثـورة قبل ان
يـعـرفوا قـادتـهـا مرددين هـتـافات

لـكـية وخـاصـة ولي العـهذ ضـد ا
األميـر عبـد اإلله ونوري الـسعـيد

واالستعمار البريطاني.
من بـ كل الـهـتافـات اذكـر جـيدا
هـــتــاف مـــواطن قـــرب مــعـــســكــر

(يـسـقط). وهـكـذا ظل الـعـراقـيون
طوال اكـثر من 60 عامـا يهـتفون
يعيش وبعد فترة يهتفون يسقط
وبـــ هـــذا وذاك ســـقط كل شيء

الى الهاوية.

ــلك الــوشـاش ( يــســقط جـاللـة ا
ــفـدى فــيــصل الـثــاني!!!). فــقـد ا
اعتاد الـناس على هـتافات حتيي
لـكي ورموزه فـاستـبدل الـنظـام ا
الــرجل كـلــمــة ( يـعــيش) بــكـلــمـة

همام التميمي صادق احلسيني

ــــواطن البـسـيط) . وأضاف ثـمـنهـا ا
أن  (وزارة الـــــنـــــفط مـــــا زالـت حـــــتى
شتقات اللحظة تعتمد على استيراد ا
الــنــفـطــيــة بـعــد عــجـزهــا عن اإلنــتـاج
ــا يــغـطي احلــاجـة وهــو مـا احملـلي 
تـظــهـر سـلـبــيـاته كـثـيــراً عـلى الـداخل
الــعـــراقي ســواء بـــأوقــات الــذروة أو
األزمــات االقــلـيــمــيــة) . الى ذلك أعــلن
ـتحـدث الـرسمي بـاسم قـيادة شـرطة ا
ديــالى الــعــقــيــد غــالب الــعــطـيــة  عن
إنطالق عمليـة أمنية في مناطق وقرى
جنوب ناحية بهرز جنوبي احملافظة.

WOMJÝ —Ëœ

 وقــال الـعـطـيــة لــ (الـزمـان) امـيس إن
(قـوة أمنـية مـشتـركة من قـيادة شـرطة
ديــالى وبــإشــراف قــيـادة الــعــمــلــيـات
انــطـلــقت بـتــفـتــيش الـدور الــسـكــنـيـة
ـــتـــروكــــة والـــبــــســـاتــــ والـــطـــرق ا
النـيـسـمـيـة) . وأضـاف أن  (الـعـمـلـية
األمــــنــــيـــة تــــعــــتـــمــــد عــــلى اجلــــهـــد
ـالحـقـة االســتـخــبـاري في تــنـفــيـذهـا 
وتعقب خاليا داعش اإلرهابية النائمة
وبـسط األمن واالسـتـقـرار)  الفـتـاً إلى
أن (الـعـمـلـيـة مـسـتـمـرة حلـ حتـقـيق

رسومة) . أهدافها ا

احلــســـيــني  أن (الــلـــجــنــة االمـــنــيــة
ابـوابـهـا مـفـتــوحـة لألشـخـاص الـذين
يتـعرضون إلى  الـتهديـد واالبتزاز من
قــبـل عــصــابـــات داعش وأن الــقــوات

األمنية قادرة على حمايتهم) .
وكـشف الــنـائب عن  مــحـافــظـة ديـالى
هـمام الـتمـيـمي  عن أزمة وقـود حادة
فـي احملـافــظــة مــنــذ أسـبــوع تــقــريــبـاً
تـسـبب بـوقـوف طـوابـيـر طـويـلـة أمـام
مـحـطات الـبـنـزين داعيـاً وزارة الـنفط
ــنـتـجـات الـنـفـطـيـة ومـديـريـة تـوزيع ا
لزيـادة كميات وقـود البانـزين اجملهزة
للمحافظة. وقال التميمي  لـ  (الزمان)
 إن  (هنـاك أزمة وقـود حادة تـعيـشها
مـحـافـظـة ديـالى مـنـذ أسـبـوع تـقـريـبـاً
والسيارات تـقف بطوابيـر طويلة أمام
احملـطـات لـعـدة سـاعـات بـغـيـة الـتزود
بالـوقود وقد يـضطـر البعض لـلمجيء
إلى العاصمة للتزود بالوقود والعودة
الى ديـالى) . وأشـار التـمـيمي إلى أن
(وزارة الــنـفط فـشـلت بـشـكل كـبـيـر في
تـغطـية حـاجـة احملافـظات من الـوقود
وهــنــاك ســوء تــخــطـيـط وعــدم وجـود
عـــــدالـــــة بـــــتـــــوزيع احلـــــصـص بــــ
احملافظات في سياسة مستغربة يدفع
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مع تقـدم اإلنسـان في الـعمـر تخـتلف
الطريقة التي يتعامل بها اجلسم مع
أكـوالت فتلك التي تضر األطعمة وا
بـالصـحـة بـشكـل بسـيط في الـصـغر
فإن خطرها قد يتضاعف في الكبر.
وحذر خبراء تـغذية من مـجموعة من
ــشــروبـات الــتي تــضـر األطــعــمـة وا
بـجــسم اإلنـسـان خـاصــة مع تـقـدمه
في الـــعــمــر وفق مــا ذكــر اخلــبــراء.
وتــضم قـائـمــة األطـعــمـة الــتي يـزيـد
ضررهـا بـعد سن الـثالثـ  الفـوشار
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ويــقـوم الــكــثـيــر من الــنـاس بــإعـداد
الـفـوشار (الـشـامي)  مـعـتـمديـن على
ـايـكـرويف دون أن يـدركـوا أن هذا ا
الـــنـــوع من الـــفــــوشـــار  إنـــتـــاجه
بــاســتــخــدام مــشــتــقــات مــعـدلــة من
الـزيــوت وفي أغـلب األحــيـان يـكـون
زيت جــــوز الــــهـــنــــد أو الــــصــــويـــا.
وتـتحـول هـذه الـزيـوت إلى أحـماض
دهـنـيـة غـيـر مـشـبـعـة أثـنـاء اإلنـتاج
الــتي تـعـد مــضـرة لــلـقــلب واألوعـيـة
الـدمــويـة. وتـتـشـابه مــشـكـلـة اخلـبـز
ـــشــروبـــات الــغـــازيــة األبـــيض مع ا
الــسـكــريـة إذ تــتـحــول بـســرعـة إلى
دهــون يــتم تــخــزيــنــهــا في اجلــسم.

ويــنـصح خــبـراء الــتـغــذيـة بـتــجـنب
اخلبز األبـيض مع التـقدم في السن.
وحتــتــوي صــلــصــة الــصــويــا عــلى
نــســبــة عــالــيــة من الــصــوديــوم أو
"غلوتامات أحـادية الصوديوم" التي
تـسـتـخـدم كـمـحـسن لـلـنـكـهة والـتي
حتذر دراسات من أنهـا حتتوي على

مواد مسببة للسرطان. 
وال يعـني هذا أن يـتوقف الـناس عن
ا تناول صلـصة الصويـا تماما وإ
ينصح اخلـبراء باسـتخدامـها بشكل

محدود.
ويـــــقــــــول اخلـــــبــــــراء ان (تـــــنـــــاول
اخلضروات يعـد خيارا جـيدا دائما
إال أن األمــر يـخــتــلف فـيــمــا يـتــعـلق
ــعـلــبــة ألن اجلـدار بــاخلـضــروات ا
الـداخـلي للـعـلب يـحـتـوي عـادة على
طــبـــقــة من مـــركب بـــيــســـفــيـــنــول أ
ـعـروف بـ" BPAوهو الـكـيــمـاوي ا
عدن. الذي يفـصل اخلضـروات عن ا
ويــعـد بـيــسـفـيــنـول أ مـركــبـا شـديـد
ـكن أن يــؤثـر عـلى الــسـمـيــة كـمــا 
نـظـام اإلنـسـان الـهـرمـوني ويـسـبب
زيادة الوزن ومرض السكري والعقم
وحــتى الــسـرطــان. وبــاإلضــافـة إلى
ذلك فإن نـسـبة الـصوديـوم والسـكر
تـكـون مرتـفـعـة جـدا في اخلـضروات

علبة. ا
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صرية تغطي احداث الثورة صحيفة االهرام ا
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ــحـافــظـة كــربالء مــهـرجـان نـظم 
صـري الـثالث (مـعرض الـتسـوق ا
صـرية) وبالـتعاون مع الشـركات ا
الـعـتـبـة احلسـيـنـيـة وحتـت شـعار
شـاركة دول (مصـر في كـربالء) و
عـربيـة واجـنبـية قـدمت مـنتـجاتـها
ـعرض ويـسـتمـر لـلـمدة من بـهـذا ا
الثالث من تموز لغاية الثالث عشر

جانب من اجنحة معرض مصر كربالء


