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التقييم وإعادة حتديد األولويات.
ويتعرض األطـفال جملموعـة متنوعة
من احملـليـات التي تـضر بـصحـتهم
وغالـبا ما تخـتبئ هذه احملـليات في
األطعمة التي يـتم اإلعالن عنها على
أنــهــا حتــتـوي عــلـى نـســبــة أقل من
الــســكــر فــيــجب عــلى اآلبــاء الــذين
يـبـحـثـون عن بــدائل لـلـسـكـر تـوخي
احلـذر عـنــد اخـتـيـار األطــعـمـة الـتي

تعد بسكر أقل.
ووفــقـا خلـبــراء فـهـنـاك 8 مـحــلـيـات

تربط األبـحاث احلـديثـة ب الـعقول
الــهـادئـة وطـول الـعـمـر وفي دراسـة
أفاد باحثون من كلية الطب بجامعة
نشورة في اجمللة الطبية هارفارد ا
الــطــبــيــعــة أن الــدمــاغ الـهــاد مع
ــكن أن يـؤدي نــشــاط عـصــبي أقل 
إلـى حــــــيـــــاة أطــــــول حـــــيـث يـــــرى
الـبـاحـثـون أن الــدمـاغ األقل نـشـاطـا

يستخدم طاقة اجلسم أقل.
ويـقـول اخلـبراء إن هـنـاك عـدة طرق
ـا في ذلك الـتـأمل لــتـهـدئـة عـقـلك 
واالســتـمــاع الـنـشط واألكـل الـيـقظ
وهذه خمسة طرق لتهدئة عقلك

وعليك أن تكون أكثر وعيا بجسمك
عن طريق تخـفيف الضغط ومـتابعة

مستوى الدهون لديك.
ويــعـمل الـتـأمل جــنـبـا إلى جـنب مع
الـيــقـظـة ألنه يـوفــر مـقـيـاســا مـفـيـدا

حلالة الشخص العقلية.
وفي نــقــاش مــفــعم بــاحلــيـويــة من
الـسـهل جـدا الـتـوقف عـن االسـتـماع
لـــآلخــريـن وأنت تــنـــتــظــر فـــرصــتك
لـلتـحدث لـذا علـيك أن تركـز وال تقع

في فخ السرحان.
ـــــهم أن تــــــضع حـــــدودا وأن ومـن ا
تـــخــبــر نــفـــسك بــوعي أنـك تــقــضي

بعض الوقت لنفسك.
وكـــثــيـــر من الـــنـــاس ال يــعـــتـــرفــون
باإلرهـاق حتى يتم حـرقهم بـالكامل
ـــكن أن يـــســاعـــد الـــتـــعــرف عـــلى
عالمات اإلرهاق قبل البدء في إعادة

الـتـأكــد من صـحـة صـدور وثـائـقـهم
وقف الـقانوني). واشارة وسالمة ا
الى اعــمـام وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
ــتـضـمن انـهـاء والـبــحث الـعـلـمي ا
تـــكــلـــيف الـــعــمـــداء في الـــكــلـــيــات
اكـــدت الــوزارة ان هــذا ـــعــاهــد  وا
االجراء جاء مستـندا العمام االمانة
الــعــامــة جملــلس الــوزراء /الــدائـرة
والقاضي بانـهاء تكليف القانونـية 
الـــعــــمـــداء بــــالـــوكــــالـــة ولــــغـــايـــة
2019/10/24 وبـنـاءا عـلى مـاورد
ـــوازنــة لـــعــام 2019 في قــانـــون ا
وتـــعـــديــــــله االخـــيـــر فـي مـــجـــلس

النواب.
وفي هــذا اجملــال اكــدت الــوزارة ان
هذا االعمام ذو بعد قانوني -اداري
حـــيث ان الـــوزارة ارســـلت اســـمــاء

ـشــروبـات الـغــازيـة. ويـأتي أنـواع ا
acesulfame K أيضا باسم

4- سـوكـرالـوسي: غـالــبـا مـا تـوجـد
Splendaفي حمية الصودا و

5- نــيــوتـــام:  الــعــثــور عــلــيه في
ــضغ ومــشــروبــات بــعـض عــلــكــة ا

البروت
6- أدفانتام: مشتقة من األسبارتام
غـــالـــبـــا مـــا تــكـــون فـي مــســـاحـــيق
شـروبات وكـذلك منـتجـات الطهي ا

واخلبز

عليهم احلذر عند استعمالها:
1- لـسـكرين: غـالـبـا ما يـتم إضـافته
إلى الزبادي واجليلي قليل السكر
2- األســـــبـــــارتــــام: يـــــوجـــــــــــد في
الــــعـــــــــديـــد مـن مـــاركـــات حــــمـــيـــة
Equal وJell-O  الصـودا وكذلك

NutraSweetو
3- أسيسولفام البوتاسيوم: ستجد
ـعبـأة التي هذا فـي بعض الـفواكه ا
تــقــول إنه ال يــوجــد ســكــر مــضـاف
بـاإلضــافـة إلى  SlimFastوبـعض

7- بــديـل الــســكــر سـتــيــفــيــا: تــمت
ــــوافـــقـــة عــــلـــيــــــــه بــــاعـــتـــبـــاره ا
مـعـــــــتــرفـا به عـمــومــــــــا عـلى أنه
آمن مــــــــن قِــــــــــبل  FDA وهــو
CSPI مـــــدرج فــــــي قـــــــــــائـــــمـــــة

اآلمنــــــــة
8- لـوه هـان قـوه / فـاكـهـة الراهب:
عترف بها على أنها آمنة من قِبل ا
إدارة األغــــذيــــة والـــــــــــعــــقــــاقــــيـــر
(FDA)  فــهي مــدرجــة في قــائــمــة

.CSPI

والـبـحـث الـعـلـمي قـد اعـلـنت انـهـاء
تــكــلــيف جــمــيع عــمــداء الــكــلــيــات
دة الـقـانونـية . ـعاهـد النتـهـاء ا وا
حامد واشارت وثيقة حتـمل توقيع 
خلف احمد وموجهة الى اجلامعات
واجملـلس الـعـراقي لالخـتـصـاصـات
الطبيـة جاء فيهـا انه (انسجاما مع
قـانون الـسلـطـة التـنـفيـذية رقم 50 
رفق لسنة  1964ولغـرض تسـير ا
الـعـام تـنـسب انـهـاء تـكـلـيف عـمداء
ـعـاهــد ومن بـدرجـتـهم الـكــلـيـات وا
ويـكـلـف مـعـاون الــعـمــيـد لــلـشـؤون
االداريـــــــــة بـتــســيــيــر الــكــلــيـة او
ــعـهـد حلـ تــعـيـ الــبـديل وفـقـا ا
ــوافـقـات لــلـقــانـون واسـتــحـصـال ا

االصولية).
من جهته ذكر مصدر في الوزارة ان
(هذا االجراء طـبيعي بسـبب انتهاء

مدة تكليفهم القانونية). 
وقررت الـوزارة تمـديد مـدة التـقد
لــلـــكــلــيــات واجلــامـــعــات األهــلــيــة
ـسـائـيـة في اجلـامـعات والـدراسـة ا
احلـــكــومـــيــة.  واكـــدت الــوزارة في
بـــيـــان امس إنـه ( تـــمـــديـــد مـــدة
التقد للجامعات والكليات األهلية
ـسـائـيـة في اجلـامـعات والـدراسـة ا
احلــكـومــيــة لــغــايـة نــهــايــة الـدوام
ـقـبل) ولفت الـرسمي لـيـوم األحد ا
عدالت الى (اعتمـاد احلدود الدنـيا 
ـاضـيـة -1018 الـسـنـة الـدراسـيـة ا
ـنافـسـة) وقررت 2019 لـلتـقـد وا
الوزارة تعيـ اكثر من مئـة خريجاً
مـن حـمـلـة الــشـهـادات الـعــلـيـا عـلى
حــــركــــة مالك جــــامــــعــــات بــــغـــداد

ستنصرية والتقنية الوسطى. وا
واكد الوزير قصي السهيل في بيان
ــتـعـيــنـ اجلـدد سـيــمـنـحـون ان (ا
مـخــصــصــات اخلــدمـة اجلــامــعــيـة
بـحــسب اخــتــصـاصــهم الــقــانـوني
ـؤشـرة ويـنـقــلـون الى اجلـامـعـات ا
ازاء اسم كل مـنهم فـي القـوائم بـعد
مـبـاشــرتـهم في جــهـة تــعـيــيـنـهم و
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كشفت جلنة مراقبة تنفيذ البرنامج
احلكومي والـتخطـيط الستـراتيجي
الــنــيـــابــيــة عن تـــعــيــ اشــخــاص
بدرجات خاصة في عدد من وزارات
الــدولــة تــدخل ضــمـن احملــاصــصـة
وتــــدخالت حــــزبــــيــــة .  واطـــلــــعت
(الـزمان) عـلى وثـيقـة يـخاطب فـيـها
رئيس الـلجـنة الـنائب مـحمـد شياع
الــســوداني مــكــتب رئــيـس الـوزراء
(فـوجـئـنـا بـقـرارات مـجلـس الوزراء
ـديرين العـامي اخلاصـة بتعـي ا
في وزارات الـدولة ومـؤسـساتـها اذ
وجــدنــا ان نـســبــة كـبــيــرة من هـذه
عـايير بل على األسماء بـعيدة عن ا
بعض منهم مؤشـرات نزاهة اضافة
الى عــــدم جتــــانس بــــ عــــمـــلــــهم
ـــــــســـــــؤولـــــــيــــــات الـــــــســـــــابـق وا
واشار الى ان (هـذه تؤكد اجلديـدة)
وجود محـاصصة وتـدخالت حزبية
في اخـتـيـار االسـمـاء فـضال عن ذلك
فـانه وضــمن مـسـؤولـيـتـنـا الـرقـابـة
وردتنا معلومـات كثيرة عن شبهات

ــنــاصب فـســاد عــبــر حــاالت بــيع ا
وشـرائـهـا وهـذا األمـر يـنـطـبق عـلى
بـعض ترشـيـحـات اجمللس من ذوي
ن يخضعون الى ناصب العليا  ا
مــوافـقــة مـجــلس الـنــواب) وطـالب
الـسـوداني مـكـتب رئـيس الوزراء بـ
ـشتركة ـحاضر اللـجنة ا (تزويده 
ــشــكــلــة بـــرئــاســة رئــيس ديــوان ا
ـــالــيـــة ورئــيس هـــيــئــة الـــرقــابــة ا
ـكـلــفـة بــتـدقـيق الـنـزاهــة وكـالــة وا
ــديـرين الــتـرشــيـحــات اخلـاصــة بـا
الــــعـــامــــ والـــدرجــــات اخلـــاصـــة
ــتــعــلــقــة والــوكالء مع االولــيـــات ا
ـراجـعـة ـوضـوع لـيـتـسـنى لـنـا ا بـا
والـتــدقـيق). من جـهــة اخـرى بـاشـر
عاهد في معاونو عمداء الكليات وا
اجلــامــعــات الــعــراقــيــة مـهــمــاتــهم
كـعـمــداء بـالـوكـالـة إثـر صـدور قـرار
وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعلـمي انـهاء أعـمـال العـمـداء على
وفق الــقـانـون وتــعـلـيــمـات مـجـلس

الوزراء.
وكـــانت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي

مــرشــحـــيــهــا لــلـــدرجــات اخلــاصــة
عـنـية في والـعمـادات الى الـلجـنـة ا
رئـاســة الـوزراء لـلـمـصـادقـة عـلـيـهـا
مــشـددةً عـلى لــلـتــكـلـيف بــاالصـالـة 
حرصها بابقاء الوزارة وتشكيالتها
ـــــيـــــة ــــــؤســـــســـــات االكــــــاد من ا
ـراكز العلمـية بعيدةً واجلامعات وا
عن التسيس الدخول في الصراعات

السياسية .
وفي تطور قالت الوزارة انه (احلاقاً
بــتــوجــيه الــوزيــر قــصي الــســهــيل
الـقــــــــاضي بـالـغـاء تـكـلـيف جـمـيع
ـــــــــــعـاهـد في عــمـداء الـكــلـيـات وا
اجلـامعـات الـعــــــــراقـيـة كافـة تـقرر
االلتزام والـتأكـــــــــيد على اسـتمرار
تــــكـــــلـــــيف رؤســـــاء اجلـــــامـــــعــــات
ستشارين ومساعديهم والوكالء وا
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ـعيـنـ بالـوكـالة) ومن بـدرجتـهم (ا
بتســـــــيير اعـمال تشكيالتهم حل
حـــســمــهــا من قـــــــــبل مــــــــــجــلس
ــدراء الـــوزراء وانـــهـــاء تــكـــلـــيـف ا
الــعــامــ وكــذلك الـــــــــعـمــداء ومن
بـــدرجـــــــــــتـــهم ويـــكـــلف اقـــــــــــدم
مـعاونـيـهم من حـيث اللـقب الـعـلمي
بـتـسـيـيـر اعـمـال تـشـكـيالتـهـم حل

تعي البديل. 
وقــــرر الـــســــهـــيل حتــــويل جــــمـــيع
احملاضرين في الدراسة الـصباحيـة
ــوظـفــ االجـراء الــيـومـــيـ في وا
جـــامـــعـــات ومـــؤســـســـات الـــوزارة
وكـــذلـك الـعـــلــوم والـتــكــنـولــوجــيـا
ن يـتــقـاضــون اجـورهم ــدمـجــة  ا
وازنـة التـشغـيلـية إلى عـقود علـى ا

وفقا لقرار 315 لسنة 2019).
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أعـــلــنـت دائــرة صـــحــة ديـــالى عن
اتالف اكـثر من 165 كـيـلـو غـراماً
واد الغذائية واكثر من 525 من ا
شـروبات غـير الـصاحلة لتـرا من ا
لالسـتـهالك الـبـشـري خالل الـشـهر
ــاضي. وقـال مــديـر اعـالم صـحـة ا
ديـالى فـارس العـزاوي لــ (الـزمان)
امـس إن  (فـرق الـرقـابـة الـصـحـيـة
في قـطاع بــــــــــلـدروز اتلـفت أكـثر
ـواد من  165 كــيـلــو غـرامــاً من ا
الــغـذائــيـة وأكــثـر من 525 كـيــلـو
شروبـات غير الصاحلة غراماًمن ا

لإلسـتــهالك الــبـشــري خالل شــهـر
تشرين االول من العام احلالي ) . 
واضـاف الـعـزاوي   ان  ( الـرقـابة
نــفـــذت خـــمـس جــوالت تـــفـــتـــيش
مــنـفــردة ومــشــتـركــة مع األجــهـزة
ـواد ـتـابـعـة ا األمـنـيـة اخملـتــصـة 
الــغـــذائــيــة فـي األســواق واحملــال
التـجاريـة والتأكـد من صالحيـتها

لإلستهالك البشري).
واشار الـعزاوي  انه ( إستـيفاء
قــرابـة مـلــيـونـاً و638 ألف ديـنـار
عن أجـور اخلـدمـات الـتـي تـقـدمـها
الرقابـة الصحيـة للمحـال الغذائية

اخلاضعـة لها وإن عـملية اإلتالف
جــرت في مـوقـع الـطــمــر الــصـحي
وفـق مـحـاضـر رسـمـيـة وبـحـضـور

أصحاب العالقة) . 
فيـمـا اسـتـكـمل مسـتـشـفى الـبـتول
الـتـعلـيمـي والتـابع لـصحـة ديالى
الـتــجـهــيـزات الـالزمـة لــفـتح ثالث
ردهــات جــديــدة تــســهم في زيــادة
الـسعـة السـريـرية لـلمـستـشفى من
خالل تـــخـــصــيـص غــرف جـــديــدة
ـــــعــــدات ورفـــــدهــــا بـــــاالســــرة وا
الـــضــروريـــة الالزمـــة الســتـــقــبــال
ـرضى وتـلقـيهـم العـنايـة الـطبـية ا

والتمريضية. 
واكــد  مــديــر مــسـتــشــفى الــبــتـول
الـتـعـلــيـمي الـدكـتــور نـبـيل فـاضل
حــــذاف لــ (الـــزمــــان )  ان  ( هـــذه
اخلــطــوة تــســهم في رفـع الــطــاقـة
ا يعني االستيعابية للمستشفى 
ــسـتـفــيـدين مـن اخلـدمـات زيـادة ا
ـؤسسـة الـصـحـية الـتي تـقـدمـهـا ا
من خالل الـردهات احلـديثـة بواقع
ردهتـ في الطـابق السـابع اطفال

وردهة في الطابق اخلامس). 
ومن جانب آخر أكدت قيادة شرطة
محافـظة ديالى  انهـا منعت حركة
الـــدراجـــات الــــنـــاريـــة فـي بـــعض

مناطق احملافظة. 
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ـــتــحـــدث بــأسـم الــقـــيــادة وقــال ا
هـداوي لـ  (الزمان) العـقيـد نهـاد ا
امس إن  (قــــيـــادة شـــرطـــة ديـــالى
ـــنع حـــركــة الـــدراجــات وجـــهت 
ــدن أبــرزهـا الــنـاريــة في مــراكـز ا
ـناطق مـديـنة بـعـقوبـة وخـاصة بـا
احملــيـطــة بـالـســاحـة الــتي تــشـهـد

تظاهرات منذ أيام) . 
نع هـداوي  أن (قـرار ا وأضـاف ا
جـاء لــدواعٍ أمـنــيـة ضــمن اخلـطط
ـتظاهرين من وضوعـة حلماية ا ا

أي طار ) .
ــبـاشـرة واعــلـنت وزارة الــزراعـة ا
دخرة الية ا ستحـقات ا بصرف ا
وظـفي مديريـات الزراعة اجبـاريا 
فـي مــحـــافــظـــات نــيـــنــوى صالح
الـدين واالنبـار وكركـوك استـنادا
ــــرقم لـــقــــرار مــــجـــلـس الـــوزراء ا

(303) لسنة 2015. 
ان قـــرار اجملـــلـس الـــوزاري لالمن
الوطني رقم 5 لسنة 2018 وقال
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(وزيــر الــزراعــة وافق عــلى صـرف
ـالــيـة الى مـوظـفي ـسـتــحـقـات ا ا
مـديـريـات الـزراعــة في مـحـافـظـات
(نــيـنــوى صالح الـديـن واالنـبـار)
ن والبـالغ عددهم (66) موظف 
لم يرد بشـأنهم اي مؤشـرات امنية
ـــعــلـــومــات ــوجب ا ســلـــبــيـــة و
الواردة من اجمللس الوزاري لالمن

الوطني.
ونـــاشــــد وزيـــر الــــزراعــــة صـــالح
ـــتـــظــاهـــرين احلــســـنـي جــمـــيع ا

الـسلـمـي الـسمـاح بـنزول اسـمدة
ـسـتـلـزمـات الـداب او غـيـرهـا من ا
ــنــافــذ ــوانئ او ا الــزراعــيــة في ا
احلــدوديـــة كــونـــهــا مـــخــصـــصــة
ـزارعــ سـيـمـا بـعـد لـلـفالحـ وا
إقـرار اخلـطـة الـزراعــيـة الـشـتـويـة
ــــســـاحـــات عن األعـــوام وزيـــادة ا
الـــســـابـــقـــة حــيـث اقـــرت اخلـــطــة
ــوسم بـواقع 16 الــزراعـيــة هـذا ا
مـــلــيـــون دو بــعــدمـــا كــانت 12
مــلــيــون دو وهي زيــادة كــبــيـرة
ستجعل من السوق عراقيا وتخدم

األيادي العاملة العراقية . 
وشدد احلسني في بيان ثان (على
عدم خروج التظاهرات عن طابعها
الـسـلــمي الـذي كـفــله الـدسـتـور او
ـال الـعــام واالقـتـصـاد األضــرار بـا
الـوطــني كــون الـوزارة قــد قــطـعت
أشــواطــا ومــراحل مــتــقــدمـة عــلى
طـريق توفـيـر األمن الـغذائي ودعم
ـنـتج احملـلـي بـعد مـنـع اسـتـيراد ا
16 مــحـصــوال زراعــيــا فــضال عن
ا الـدجـاج والـبـيض واألسـمـاك و
انــعــكس بــصـورة إيــجــابــيــة عـلى
تــوفــيــر فــرص الـعــمل الــعــاطــلـ
وتـــوفــيـــر اجلــدوى االقــتـــصــاديــة
ـناسـبة لـلفالحـ ومربي الـثروة ا
احلـيــوانـيـة. وأكــد احلـســني عـلى
ـوسم ضـرورة مــراعـاة تــوقـيــات ا
الــزراعي وحــتى يــكــون الـفـالحـ
ـواسم زراعة زارعـ مواكـب  وا
ــا يـخـدم احملـاصـيل الــزراعـيـة و
صلحة االمن عملهم الذي يـصب 

الغذائي العراقي).
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نـصف ان يقدم وصـفا موضـوعيـا للمـشهد تـابع ا ال يستـطيع الـكاتب وا
الذي يـجري في الـشـارع العـراقي مـنذ شـهر واقل مـا يـقال عـنه انه ثورة
للشـباب شـعارهـا (نازل اخـذ حقي) بعـد ان تمـادت الكـتل وزعامـاتها في
الي راوغـة والتـهـرب من االصالح والتـنـازل البـسـيط عن امتـيـازاتهـا  ا

اجلياع.
ولالسف ان ساسة البالد ورئاسات االمتيازات لم تذعن وتصغي لصوت
الشعب ولم تف بوعودهـا التي تقطعـها في كل مظاهرات ومـناسبات جتد
نفـسـهـا حتت الـضغط الـشـعـبي  وح تـهـدا الـنفـوس تـعـود كمـا يـقـولون
ال الـعام وتقاسم ة ويفعـلون اكثـر منهـا في نهب ا حليمـة لعاداتـها القـد
ـنـاصب  بـوصـفـهـا  غـنـائـم الحـزاب الـسـلـطـة الـتي تـقـاسـمت الـوزارات ا
ــنــاصب اخلـاصــة وحــتى الــوظـائف الــعــامـة والـســفــارات والـدرجــات وا
الي الـدوالرات  ووزعوهـا  للمـقربـ  عائـليا وحـزبيـا..ونتـيجة باعوهـا 
للسياسات  الـفاشلة في  اجملاالت  كـافة حتول العراق مـضربا للمثل في
الفساد والـتخلف وغـياب االبداع واالنتـاج  فظهر جـيل جديد مـتمرد على
ـلـغـوم   ويشـعـر بـاحلـرمان كل الـطواطم والـقـوانـ اجلـائـرة والدسـتـور ا
والظلم وصدقت عـليهم مـقولة  ابي ذر الغـفاري الذي قـال عجبت من امر
ال يجد اخلـبز في  بـيته كـيف ال يخـرج على الـناس  شـاهرا سـيفه ...نعم
ـطالـيـبهـا ضربت اليـ  وبح صـوتهـا  ولكن بـدال من االصـغاء  خرجت ا
سـيـلة لـلـدمـوع في العـالم والـزاهـقة بالـرصـاص احلي وقـتلت بـالـقـنابـل ا
لالرواح في شوارع العراقية ولـالسف ان الفشل الذريع في ادارة الدولة
ا زاد من فـرط  اعقـبه فشل كـارثي في ادارة االزمة بـالوعـود والعـنف ا
نتـفض يشعر بانه هدر الدماء واتسـاع نطاق االضطـرابات والعصيـان فا
على استعداد الن يخسر حياته ال ستعادة وطن  منهوب ومحتل من اكثر
من جـهــة دولـيـة واقــلـيــمـيـة  وزعــامـات مـحــلـيــة...وهـكـذا قــادت الـهـيــمـنـة
والغطرسة وحتقير الناس لـردود  فعل كبيرة ال   احد يعرف اين سيصل
مداهـا وهي نار مـشتـعـلة ومـفتـوحة عـلى العـالم  وتـنبىء بـكل االحتـماالت
ـطـلـوب (شـلع قـلع) ولن تـعـالج بـاصالحـات ظـاهـريـة وحـلـول تـرقـيـعـيـة فا
لــرمـوز الــنــظـام والــيــات وجــوده بـصــورة حــقــيـقــيــة ولـيـس بـالــشــعـارات

الـتــخــديــريـة. ..فــهل ســيــتـعــلــمـون الــدرس بــعـد ان
حتــــطــــمـت حــــواجــــز اخلــــوف وســـــفــــطت حــــدود

قدس..?.. ا
تـبقي من وهل سيـخرجـون بكـرامتـهم والـقلـيل ا
مـاء الـوجه..ام ســيـراهـنــون عـلى جـهــلـهم وقـوة
اسـيـادهم ويـحـرقـون اخــر مـاتـبـقى من الـعـراق

ويحترقون معه ...?

ـتـحدة ولـيـس لـها أكـتب عن دولـة جـديـدة غـيـر مـسـجـلـة في هـيـئـة األ ا
تمـثـيل دبـلـوماسي فـي الدول األخـرى وهي ولـدت بـ لـيلـة وضـحـاها في
بقعة صغيرة في قلب بغداد السالم اسمها (دولة التحرير) ووالدتها كان
في يوم هـو ليس كـمثل سـائـر األيام وهـو األول من تشـرين األول من عام
 حيث جتـمع في هذا الـيـوم خيـرة شبـابـنا الـعراقـي األصالء في2019
ـبـاركـة لـيـسـجـلوا حـدثـاً هـامـاً في تـأريخ الـعـراق ولـيـقـولوا هـذه الـبقـعـة ا
كلمتـهم ويرفعوا أصـواتهم ضد الظـلم والطغيـان وجمعتـهم معاناة واحدة
من الـفــسـاد واجلــوع واحلـرمــان والــتـهــمـيش والــفـقــر والـبــطـالــة ونـقص
جـاؤوا ليصـرخوا صرخـة واحدة ويسـمعوا الـعالم كله ويـقولون اخلدمات
انـنــا مـوجـودون وكــفى ظـلــمـاً وكـفى تــهـمــيـشـاً ونــحن نـطــالب بـحـقــوقـنـا
شـروعـة التي تـكـفلـهـا كل الدسـاتـير الـكـونيـة والـدوليـة ونريـد أن نـعيش ا
بـكـرامـة كمـا يـعـيش الـنـاس في كـل دول الـعالـم ونـحن نـريـد وطنـاً. كـانت
صـرخـتهـم مدويـة في عـنـان الـسـمـاء ألنـهـا صـرخـة حق وصـرخـة مـظـلوم
فوصل نداؤهم للجميع فهبّ لتأييدهم معظم أفراد الشعب في بغداد وفي
كل احملـافـظــات الـعـراقـيــة ووصـلت صـرخــتـهم الى كل دول الــعـالم فـهبّ
فـلـما ـطـالـبـهم أخـوانهـم يتـظـاهـرون في عـواصم الـعـالم اخملـتـلـفـة تأيـيـداً 
شـعروا بـهـذا الـتـأيـيـد زاد حـماسـهم وكـبـر إصـرارهم عـلى الـثـبـات وعدم
التنازل عن حقوقـهم فأعادوا الكرّة في يوم اخلـامس والعشرين من شهر
ة أكبر رّة جاؤوا بعز باركـة ولكن هذه ا تشرين األول في نفس البقعة ا
وباصرار أعلى وعاهدوا أنفـسهم أن اليخرجوا من التـحرير حتى تتحقق
فكـان ثباتهم مصدر فـخر واعتزاز لكل العـراقي الشرفاء الذين مطالبهم
هبّـوا لـنـشـدتهم ومـؤازرتـهم من كل حـدب وصـوب وهذا مـاشـجـعـهم على
الصـبر وتـنظـيم أمور دولـتهـم اجلديـدة (دولة الـتحـرير) حـيث ال حاكم وال
محـكوم والـكل فيـها سـواسيـة  فسـارعوا بـترتيـب أمورهم لـيكـتفـوا ذاتياً
والـزائـر لـهذه وكانـت صورة جـمـيـلـة سيـذكـرهـا الـتـاريخ بأحـرف من نـور
الدولة الـصغـيرة يـجد كل شيء مـتوفـر فيهـا فالـكهـرباء  تـوفيره في كل
هـجـور الذي اخـتاروه ـطعم الـتـركي ا زواياهـا وأبـنيـتـها وخـاصة مـبـنى ا
قلعة للصـمود والتحدي فألـبسوه حُلّة جديـدة زاهية من األنوار والالفتات
الـرائـعـة الـزاخـرة بـعـبـارات احلق ورفض الـظـلم والـطـغـيـان ورفـعـوا عـلى
جدرانه صـور أخـوانهم الـشـهداء وأطـلـقوا عـلـيه مخـتـلف التـسـميـات مثل
ــعــلـــقــة) وغــيــرهـــا من األســمــاء (جــبل أحـــد) و (اجلــنــائـن الــبــشــريـــة ا
وسـارعوا بايـصال شـبكات األنـترنت في كل زوايـا السـاحة لكي اجلميـلة
ونـصبـوا خيم يتـواصلـوا مع كل أفـراد الشـعب الذي يـتـابعـهم كل حلـظة 
ـواد الـطـبـيـة واألدويـة صـغـيـرة السـعـاف اجلـرحى سـرعـان مـاامـتـلـئت بـا
تطوع من األطباء والطبيبات والكوادر التمريضية التي تعمل وبأبنائنا ا
ليل نـهار السـعـاف اجلرحى وفي زوايـا أخرى مـنـتشـرة في كل السـاحة
ـيـاه الـصـاحلة ـواد الـغـذائـيـة وا جتـد خـيم مـنـصوبـة مـلـيـئـة بـكل أنـواع ا

للشرب والعصائر والكمامات وتوزع للجميع باجملان. 
في دولة التـحرير التـنقل باجملـان بفضل األبـطال من أصحـاب التوك توك
ــواقف ونــالـوا حب وتــقـديــر كل الـعــراقـيــ حـيث الـذين ســطـروا أروع ا
نـتشرة صـاب الى وحدات االسـعاف ا ـتظاهـرين ونقل ا يقومـون بنقل ا

وكل ذلك باجملان. 
ـاء والـشـاي والـعـصـائر ـأكـوالت الـعـراقـيـة بـكل أصـنـافـهـا وا ألـطـعـام وا
اخملـــتــــلـــفـــة واألركـــيـالت مـــتـــوفــــرة في دولـــة الـــتــــحـــريـــربــــاجملـــان لـــيل
واالمدادات مستمرة التنقطع تـنقل بعجالت من كل مناطق العاصمة نهار

وحتى من احملافظات األخرى وبتنسيق عفوي عالي ورائع.  
ـسـتـمـرة الـتـي يـقـوم بـهـا شـبـاب اليـفـوتـني أن أذكــر حـمالت الـتـنـظـيـف ا
وشابـات رائـعـون على مـدار الـسـاعـة وحمالت صـبغ األرصـفـة وتزيـيـنـها
زروعـات اجلـميـلـة وأما اجلـدران فكـان لـها نـصـيب كبـير من بالـورود وا
ابداعـات شـبـابـنا الـرائع الـذين طـرزوهـا بأجـمل الـلـوحـات لتـكـون دولـتهم
ـشـاعر أمـا ا الـصـغيـرة مـتـكـامـلـة وجـمـيلـة في عـيـونـهم وعـيـون الـزائـرين
واألغـاني واألهـازيج الـوطـنـيـة والـرقص فالتـسـكت والتـهـدأ حلـظـة واحـدة

وكأنهم في مهرجان فرح. 
حقيقة مهما كتبت األقالم وصدحت احلنـاجر لتصف دولة التحرير فانها
سـتعـجـز عن الـوصف والـذي يـريـد أن يعـرف حـقـيـقـتهـا فـمـا عـلـيه سوى
زيـارتـهـا لـيــجـد بـنـفـسه عـظــمـتـهـا ووحـدة شـعـبــهـا وقـوته وروح الـتـعـاون
والتـفـاني والـتـضـحـية الـتي لـيس لـهـا مـثيـل في الوجـود ونـصـيـحـتي لكل
ـؤامـرة والدعـم اخلارجـي أن يزوروا ـشكـكـ والـذين يـكـيـلـون الـتـهم بـا ا
دولة الـتحـريـر مرة واحـدة وأنا عـلى يـق بـأنـهم سيـخجـلـون من أنفـسهم

ويسارعـوا باالعـتذار للـجمـيع عندمـا يجـدوا هذا الكم
الـهـائل من الــوطـنـيـة والـوحــدة والـتالحم بـ أفـراد
الـشـعب الـعـراقي وحـيث الوجـود لـتـفـرقـات ديـنـيـة
ومذهبية وطائفية وقـومية في قاموسهم وسيجدون
أن الذي يوحـد اجلميع في هـذه البقـعة الطـيبة من

بلدي هو شيء واحد فقط وهو (( العراق)).

مواد منتهية الصالحية  اتالفها في بلدروز
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