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الـوجبـات عالـيـة الدهـون.  وجتنب
األطـعمـة الغـنية بـالتـوابل والفـلفل
شـروبات الغـازية. امـا بالنـسبة وا
الى وجبة السحور فيجب أن تكون
خفيفة متوازنة ويفضل أن حتتوي
عــــلـى لــــ الــــزبـــــادي ومــــصــــادر
البـوتاسـيوم. وعـدم النـوم مبـاشرة

بعد وجبة السحور. 
ويــنـــصح مــحــبـي تــنــاول الــشــاي
بـــالــعـــدول عـن االســود الـى شــرب
شـاي األعـشـاب الـزجنبـيل كـنـعـناع
ــارسـة والــبــابــوجن. كــمــا يـجـب 
الـتمـارين الـرياضـية اخلـفـيفـة مثل
ـــشي مـــا بــعــد وجـــبــة الـــفــطــور ا
بساعتـ أو قبل اإلفطـار بساعت

لتنزيل الوزن.
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شــرعت بـعـمـلـيـة أسـود اجلـزيـرة
لتفتـيش مناطق شمـالي محافظة
األنــبـار وغـربي مــحـافـظـة صالح
الــــدين وجــــنــــوبـي مــــحـــافــــظـــة

نينوى). 
وأضــاف ان الـعــمـلــيـة (لــتـعــزيـز
األمـن هـنـاك ومالحـقـة الـعـنـاصـر

.( طلوب اإلرهابية وا
ونــفت قــيــادة عـمــلــيـات نــيــنـوى
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أنطلقت امس األحد عملية أمنية
شركة طيران التحالف الدولي.
 وذكر بيان خلـلية اإلعالم األمني
امس ان (الـــقـــوات األمـــنـــيـــة في
قيـادة عمـليـات اجلزيـرة واحلشد
العشائـري بالتنـسيق مع قيادتي
الـقـوة اجلـويـة وطـيـران اجليش
فـــضـال عن طـــيـــران الـــتـــحـــالف
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تـتسابق الـكتل الـسياسـية الـعراقيـة في مراثـونات إنتـخابـية للـفوز بـاألغلبـية التي
تمكـنها من تشكيل احلكومة لكننـا الى اليوم لم نر أن احلكومات العراقية تكونت
ـا كـانت األغلـبـية عـبارة فـضـفاضـة تغـيرت عـارضة وإ عـلى أساس األغـلبـيـة وا
تعاقبة. فمرة تتشكل احلكومة من الكتلة الفائزة األكبر ومرة على مدى الـدورات ا
ـا خرجت ـانـية األكـبـر أمـا الدورة احلـالـية فـال هذه وال تـلك وإ من الـكـتلـة الـبر
احلـكـومـة حـصيـلـة إتـفـاقـات سـياسـيـة بـ كـتل تـخـتلـف في بـرنامـجـهـا وطـرحـها
السياسـي لكنهـا أرادت إقتسـام السلطـة فيمـا بينـها فرأينـا اليوم أقـصى اليم
ناصب احلـكوميـة ورسم سيـاسات الدولة يتحـالف مع أقصى اليـسار للـظفر بـا
التي تـارة تذهب مع هذا الطـرف وتارة مع ذاك. ليس غـريبا أن نرى هـذا التهافت
ـنــاصب احلـكـومـيـة وتـقـاسـمـهـا بـ الـكـتل الـفـائـزة في عـلى الـظـفـر بـالـوزرات وا
اني فـهذا مـا سـارت علـيه العـمـليـة السـياسـية اإلنتـخابـات بـحسب تـمثـيلـهـا البـر
وأصبح تـفـكـير كل الـكـتل مـنصـبـا باحلـصـول على حـصـتـها من مـغـا السـلـطة
يخدم من خاللـها بنـائه التنظـيمي ويبني دولـته احلزبيـة على حساب الـدولة وبناء
مؤسسـاتها فالغالبية يريد قوة حزبـه على حساب قوة الدولة ألن العالقة عكسية
ب قوة احلزب وقوة الدولة جتعل اجلميع يفكر في إضعاف الدولة من أجل بقاء
كـيـانه السـياسي قـويا ومـؤثرأ وهـذا ما شـهدنـاه من بعض األحـزاب التي أغـلقت
ناصبـها احلكومية. الغريب أن هـذه الكتل لم تترك منصبا جرد فقدها  أبوابهـا 
صـغيـرا وال كـبيـرا إال وتـسابـقت عـليه مـحـاولة إلـتـهامه حـتى جتـاوز األمر جـسد
تحـرك وهو الـوزارات الى جسـدها الثـابت وهو الـدرجات اخلـاصة التي الدولـة ا
يـجب أن يـكـون مـعيـارهـا اخلـدمـة الـوظيـفـيـة واخلـبرة الـعـمـلـية والـتـدرج الـوظـيفي
ـعرفـة بـتفـاصيل الـعمل دون ان يـكون لـلتـأثيـرات والوالءات والـكفـاءة والنـزاهة وا
ـناصب لـعالقتـها ـؤهلـة لشـغل هذه ا الـسيـاسيـة دور في اختـيار الـشخـصـيات ا
ـؤسـسـات الـتابـعـة لـهـا عـلى قدر من بـبـنـاء الـدولـة على األمـد الـبـعـيـد تكـون فـيه ا
ـوكلة إليـها بعـيدا عن احملسوبـية واحلزبـية التي أثرت الكفـاءة لتأدية الـواجبات ا
عـلى الـواقع اإلجتـماعي واإلقـتـصادي لـلفـرد العـراقي. لـذلك نرى أن احلـكومـة ما
زالت معطـلة عن القيـام بدورها ولم تـكتمل كابـينتهـا الوزارية بعـد مرور عام على
تـشـكـيـلهـا بـسـبب رغبـة كـتـلتـ رفـعـتـا شعـار اإلصالح والـبـناء في اإلنـتـخـابات
ناصب وتأسيس حكومة لكنـهما ما لبثتا أن  نزلتا من سفح اجلبل لـلظفر بهذه ا
ـهنـية تـبقى ظل آخـرى معـيـارها احملـاصصـة واحلزبـيـة على حـساب الـكفـاءة وا
تتـحرك وفق رغبـات الكـتل التي جـاءت بها تـؤدي دورها في تـقويـة األحزاب على
اضـية. من يريد اإلصالح حسـاب ضعف الدولة الـذي عانت منه طوال الـسن ا
حـقا وهـمه بـنـاء الـعـراق عـلـيه أن يـتـرك اجملـال لـرئـيس الـوزراء إلخـتـيـار كـفاءات
ـنـاصب والـدرجـات اخلــاصـة يـراعى فـيـهـا وطـنـيـة لـشــغل ا
ـكــونـات الـعــراقـيـة وال " يــسـيـر " نــحـو " فـتح " نـســـــب ا
ثــغــرات مـعــطـلــة في جــسـد الــدولـة وإال فــنــحن في طـور
تأسـيس دولة عميقة أخرى بشخـصيات جديدة وتسميات

مختلفة.
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اقـــتــرحـت الــنـــاشــطـــة في حـــقــوق
االنـسـان سالمـة اخلـفـاجي تـشـكيل
جلـنـة مصـغـرة  مـكـونة من وزارتي
الــعـــمل والــشـــؤون االجــتــمـــاعــيــة
ـعــاجلـة االشـكــالـيـات والـداخـلــيـة 
الــــتي يــــعـــانـي مــــنـــهــــا االطــــفـــال
ــوجـوديـن في مـخــيـمــات الـنـزوح ا
دنـية ـنحم الـوثـائق ا والـتسـريع 

التي يحتاجونها.
 وقــال اخلـفــاجي لـ (الــزمـان) امس
ان (الـــتـــقـــريـــر الـــذي افـــصح عـــنه
اجمللس النرويجي لالجئ بوجود
نــــــحـــــو  45الـف طــــــفل نــــــازح في
اخملـيمـات و يفـتـقدون إلى الـوثائق
دنـية ومـحرومـ من الذهاب إلى ا
ـثل ـدارس والـرعـايـة الـصـحـية  ا

اشكالية كبيرة).
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واضـافت ان (هـؤالء االطـفـال كـانوا
ـناطق التي كانت مع امهاتهم في ا
حتـت ســـــيــــــطــــــرة داعش وهـم من
الــوالدات احلـديــثـة او من االطــفـال
الـذين فـقـدوا مـستـمـسـكـاتـهم حيث
الحـظنـا ان وزارة الـداخلـيـة شرعت
بالية عمل لـلتعامل مع هؤالء الذين
ـــتــلـــكــون اي مــســـتــمـــســكــات ال 
والســيـمـا ان هــذا الـكم الـكــبـيـر من
االطـفــال يـتـوزعـون عـلى مـخـيـمـات
مــخـتـلـفـة وهم بـحـاجـة الى طـريـقـة

استثنائية النهاء معانتهم).
واوضـــحت اخلــــفـــاجـي ان (اغـــلب
هـؤالء االطـفــال فـاقـدين االب او كال
ن كــان ابــاه داعــشي االبــوين او 
والسـيــمــا ان الـكــثــيـر مـن الـنــسـاء
تـعـرضن لالغـتـصـاب من قـبل افراد
الــــتـــنــــظـــيـم وعـــادن الـى الـــعـــراق
بـــصــــحـــبــــة اطـــفــــالــــهن دون ايـــة

مشـيرة الى ان (االشـكالـية الـكبـيرة
تــكــمـن  بــبــقــائـــهم في دور رعــايــة
الــدولـة او مـخـيـمــات الـنـزوع الـتي
ـــا تــــســــبب مــــشــــاكل جــــديـــدة ر
واســتــغـاللــهم من قــبـل عــصــابــات
االجتار بـالبـشر والـتسـول وغيـرها
من االمور التي تشـكل خطورة على
اجملـــتـــمع) ,وطـــالـــبـت اخلـــفـــاجي
احلـكـومــة بـ(ضـرورة اعـادة تـأهـيل
هـؤالء االطـفــال وفق بـرامج مـبـنـيـة
عـلى دراسـات الن هنـاك الـكـثـير من
البـاحيـثن يقـومون بـتحـليل الواقع
لــوضع حـلـول مــنـاسـبــة تـسـهم في

لف). معاجلة ا
واردفت ان (هـنـاك اشـكـالـيـة اخـرى
تـعاني مـنـها االيـزيـديات الـعـائدات
من سـوريا بـصحـبـة اطفـالهن وهي
عــــدم تـــقـــبـل اجملـــلس الــــروحـــاني
االعتراف بهم الن الديـانة االيزيدية
ال تـسـمـه بـالـزواج اال من االيـزيـدي
وبـــالــتـــالي ال يــعـــتــرفـــون بــهــؤالء
االطـفال او االعـتراف بـهم وتـقبـلهم
شـــريــطــة تــغــيــيـــر ديــانــتــهم كــون
الـقـانـون نص عـلى ان الـطـفل الذي
فـقد والـده  يسـجل مـسلـما وبـهذا ,
فأن اجمللس ال يـتقبلـهم حتى يكتب

في اجلنسية الديانة االيزيدية ).
وتـــــابـــــعت اخلــــــفـــــاجي ان (هـــــذا
ــوضــوع يــحـــتــاج اجــراء بــعض ا
الـتـعديـالت ضمن قـانـون الـعـائدات
او النـاجيـات  االيزيـديات وتـضاف
فـقـرة بـأن تـكـون ديـانـة الطـفل عـلى
والدته لتـخفيف جزء من االشـكالية

احلالية).
مـقـتـرحــة عـلى احلـكـومــة (تـشـكـيل
جلــنــة مـصــغــرة من كال الــوزارتـ
ــكن ـــلف بــاســـرع وقت  حلـــسم ا
حـتى ال تـكون هـنـاك نـتائـج سلـبـية

ـغلق يعـني العكس ـفتوح يـعني كل شيء جمـيل في هذه احلـياة والباب ا الباب ا
اً  ألن تـمـامـا  كُـلـنـا ثـقة وأطـمـئـنـان من كـان مـظلـومـاً من الـصـعب ان يـكـونَ ظـا
سوطهُ سيـحمل اآللم الـذي تَحَـملُه خالل فتـرة مظـلومـيته  فيـكون أكـثر إيالماً من
غيـره  ولألسف حدث ما كنـا نخشـاه !!! لقد ظُلم الـشعب بأكـمله  ولم يذق طعم
الراحـة مُذ ان وطئـت اقدام احملتل ارض الـعراق   وعـد األحتالل حتريـر  ونشر
قراطية  وانـتهاك احلقوق حريـة  وفتح ابواب الوطن للـغرباء انفتاح  الرذيلـة د
سوقت علـينا مـباديء غريـبة عـجيبـة المكان لـها في قامـوس الوطن والوطـنية  إال
انها جـزء من مسلسل مُعد مُسبقاً الـهدف منهُ ان يبقى العراق ضمن دائرة القلق
وعـدم األسـتقـرار  ويبـقى الـشعب في حـالة ضـياع يـبـحث عن ابسط حـقوقه دون
جــدوى  ومـقــابل ذلك يـجــود بـنــفـسه من اجـل الـوطن !! احلــقـوق التـتــسـاوى مع
الواجبـات فخسرنـا العدالة  فُـتحت ابواب الـوطن للغربـاء وسُكرت امام ابـنائها 
فــقـد تــعـرض الــعـراق الى هــجـرات جـمــاعـيــة مـبـرمــجـة ابــتـدأت بــدخـول اجلـيش
ا دفع االمريكي واحـتالل العراق الذي تَـسببَ  بانهـيار كامل للـبلد ومؤسـساتة 
كـثـيـر من الـناس لـهـجـرة الـبلـد خـوفـاً من الـبطـش االمريـكي  لـتـلـحقـهـا مـسـلسل
االغـتيـاالت واسـتهـداف الكـفاءات والـذي كان ايـضـاً  دافعـاً لهـجرة االف الـعرائل
عـارك مع التـنظيـمات االرهابـية التي مـن الكفـاءات  لتتـبعهـا احلروب الـطائفـية وا
لكل واحده  مـنها انعكـاساً كبيراً عـلى األمن ونشر الرعب ب الـناس   وبالتالي
كانت اسـباب لهـجرة  عشـرات االف من االشخـاص خوفاً من يـكونوا وقـوداً لتلك
احلـروب  وعنـدمـا قرر الـبـعض العـودة فـاما لم يـسـمح له بـحجج واهـيـة منـها ان
مـنـاطقـهم تـمـثل خـطر دائم وحـاضـنـة لالرهاب  او النـهم فـقـدوا كل شيء بـسبب
ـلف والقضـاء عليه فـأصبح الوطن " احلروب ولم تـتمكن الـدولة من معـاجلة هذا ا
مـتـاحــا لـلـجـمـيع إال البـنــائه" . بـيـنـمـا فُـتــحت ابـواب الـوطن لـدول اجلـوار والـدول
الــصـديــقـة لــغـرض  الــعـمـل في الـعــراق بـحــجــة االسـتــثـمــار او عـقــد االتـفــاقـات
االقـتصـادية الـتي من شأن اغـلبـها تـوفيـر فرص لـبنـاء عالقات سـياسـية أسـاسها
التـعـاون االقـتـصادي فـتـتـحول فـائـدة تـلك العـالقات والـعـقـود البنـاء وشـعـوب تلك
البلـدان  بأستثناء الشعب العراقي الـذي استمر  في حصاد  اخليبة واخلذالن 
ــتــعــاقــبـ عــلى حــكم الــعــراق مــابــعـد ٢٠٠٣ وال أقــول ان كل رؤســاء الـوزراء ا
تـعـاقدوا مع دول اوربـيـة ودول جـارة  لغـرض االسـتـثمـار  ومـعـاجلة مـلف الـطـاقة
ولكن النـتائج جميعـها متشابـهه  وغيرها من الدول الـتي نسمع بأن حكـومتنا قد
ثال ال احلصر تعـاقدت معها ولكن النتائج على ارض الـواقع  وهذا على سبيل ا
واطن الـعراقي  لننتقل من الـتعاقد واالستثمار اذا الجنرب ان نـستثمر با  اذاً 
مع الدول اخلارجـية والـتي لم جتلب لنـا اي نتائـج ايجابـية الى أستـثمار الـطاقات
ـنـتـجـة والـسـواعـد الـسـمـراء من ابـنـاء بـلـدنا   إال يـسـتـحق ـتـفـجـرة والـعـقـول ا ا
ـواطن  العـراقي ان نوجه كل مـشاريـعنـا واستـثماراتـنا لـصاحله عـندمـا حتتاج ا
واطن ويـدفع روحه ثمنا الدولـة موقفاً لـصالح امن البـلد اول من يدافع بـضراوة ا
لذلك  وعـنـدمـا يـحتـاج الـسـاسة قـاعـدة جـمـاهيـريـة الجـراء االنـتخـابـات وتـسويق
ـواطن لـلـوقـوف مـعـهم من اجل افـكـارهم وشـعـاراتهـم  الـبـراقة ايـضـاً  يـنـتـفض ا
قـراطي كما يقول ساستنا شروع الد ومة العملية السـياسية وا احلفاظ عـلى د
االفذاذ !!! اذاً اسـاس احلفاظ على امن  الوطن وبقاء الـساسة على كراسيهم هو
واطن في ظل تضحيته الى ارض قاحلة بسبب االهمال  ـاذا  يتحول ا واطن   ا
لفـات اخلدمية التي لم تر انا لم احتـدث ال عن تعليم او صحة او بـطالة او االف ا
واطـن يحافظ ـواطن يضـحي من اجل الوطن وكـيف ا النـور  لكن حتـدثت كيف ا
ومـة العمـلية الـسياسـية وكيف يـجب على الدولـة بكل مسـؤوليهـا ان تفتح على د
واطن  لـتـسـتثـمـر كل امـكانـيـاته وتـعيـد اسـتصـالحه بعـد االهـمال ابوابـهـا امـام ا
الـكـبـيـر الـذي تـعــرض له بـسـبب سـوء االدارة لـتــدب احلـيـاة به من جـديـد  اوجه
ـقـراطـيـة والتي كالمي لـساسـتـنـا وحلـكومـتـنـا الـرشيـدة واقـول ان جتـربـتكـم الد
اسـقـطـتم بــهـا الـنـظـام الـشـمـولي بـالـتـعـاون مـع الـتـحـالف الـدولي فـاقت من حـيث
السـقف الزمني جتربة ثالثة رؤساء في العـراق ( عبد الكر قاسم  عبد السالم
عارف  وعبـد الرحـمن عارف ) وكل واحد مـنهم تـرك بصمـة معـينة وابـرزهم عبد
الكر قـاسم كانت بصمـته واضحة جتاه الفـقراء  فماهي بصـمتكم جتاه الوطن
اضي ونخسر احلاظر والمستقبل واطن  ستـة عشر عام كافية  ونحن نلعن ا وا
اضي ونعتـبره شماعـة نعلق علـيها اخطاء لنا  دعـونا نتوقف من الـتشبث بظـلم ا
ة وان ؤ ـاضي ا احلاضـر  بل دعونا نـتحـدث عن كيـفيـة االستـفادة من جتـربة ا
حوا اثار نحولـها الى بصمة آمل وفرص عـمل من أجل النهوض بالـبلد   كيف 
ستقـبل زاهر  الوطن بحاجة الى اضي من الـذاكرة ونصلح احلاضر ونـخطط  ا
العقـول الناضجة بقدر احتياجة الى السواعد السمراء التي حتمل السالح دفاعاً
عنه  الـوطن بحـاجة الى اخـوة وأباء وقادة عـظمـاء  والنحـتاج فقـط الى مسؤولي
يـعتـلـون الـكراسي لـيـمثـلـوا انـفسـهم واحـزابـهم وانتـمـاءاتهم
ـثل ـنـاصب  نـحـتـاج من  ـذهـبـيـة والـقـومـيـة فـي تـلك ا ا
ــثل الـعـراق  لــذا افـتـحـوا ـواطـن في كل مـكـان  من  ا
ابـوابـكم البـنـاء جـلـدتـكم ووطـنـكم  واسـتـثـمـروا بـهم فـهم

االرض التي تصلح لالنتاج ومادونها لن جتنون ثمراً .

الـســيـارات فـوضــعـهـا اعــتـيـادي
عـلى ان تكـون مـسجـلـة في دائرة
ــتـلك مــالـكــهـا األوراق ـرور و ا

الرسمية). 
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كــمـا أصــدرت عــمـلــيــات نـيــنـوى
تـــوضــيــحـــاً في بــيـــان عن قــائــد
الـعـملـيـات اللـواء جنم اجلـبوري
وقــال فـــيه (بــعــد حـــادث الــعــمل
تـمثل بتفجير اإلرهابي اجلبان ا
دراجـــــة نــــاريــــة فـي مــــنــــطــــقــــة
اجملموعة الثقافية تداولت بعض
صــفـحـات الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
ـــدعـــو ظـــاهـــر اجلـــبــوري إسم ا
ـنــسـوب الى احلــشـد الـشــعـبي ا
ــشــار الــيه ونــود تــوضــيـح أن ا
سـلم نــفــسه الى شـرطــة نـيــنـوى
وتبـ من مقـارنته بـالصور ومن
خالل الــــــــــتـــــحــــري أن هــــنــــاك
إخـتالفــا كــبــيـرا وأن ال عـالقـة له

باحلادث). 
ودعـا اجلبـوري الى (عـدم ترويج
الـــشــــائـــعـــات) مــــشـــيـــراً الى ان
(التـحقيق ال زال مـستمـرا وهناك

مشتبه بهم).
ونـفــذت قـوات احلــشـد الـشــعـبي
والــقــوات األمـنــيـة ,امس األحـد,
عـمـلـيـة أمـنــيـة من ثالثـة مـحـاور
الحقـة فـلول داعش في صـحراء

صالح الدين. 
وذكـــر بــــيـــان العالم احلـــشـــد ان
(قـــطــــعـــات احلـــشـــد الــــشـــعـــبي
ساندة طيران والقوات األمنية 

اجلـيش انـطـلـقت بـعـملـيـة أمـنـية
الحـقــة فـلـول مـن ثالثـة مــحـاور 
داعـش فـي صــــــــــحــــــــــراء صالح
الــدين). ولـفـت الى ان (الـعـمــلـيـة
تــهـدف الـى تـفــتــيش الــصــحـراء
لــتــأمــيـنــهــا بــالـكــامل مـن خاليـا

داعش اإلجرامي).
ة حتـقـيق هـيـئـة نت مـديـريـَّ وتـمـكـَّ
الـنزاهـة في مـحافـظـة نيـنوى من
هـمـ مُـتـلـبـسـ ضـبط ثالثـة مُـتـَّ
ــات ابـــتــزازٍ ـــمـــارســـة عـــمـــلـــيـَّ
ألصحـاب محـال ومكـاتب إنترنت

في محافظة نينوى. 
ـــديــريَّــة وذكــر بـــيــان امس ان (ا
وفي مـعرض حـديـثهـا عن عـملـيَّة
ـــوجب الـــضـــبط الـــتي نُـــفــذَت 
مـــذكــرة قـــضــائــيـــة أشــارت إلى
تنفيذها عـمليَّة ضبطٍ بحق ثالثة
ارستهم عمليَّات مُتَّهم أثناء 
ابتزازٍ ومساومـةٍ ألصحاب محال
ومـكــاتب في مــحـافــظـة نــيـنـوى
مُـــدَّعـــ انـــتـــمـــاءهم إلى جـــهـــةٍ

أمنيَّةٍ). 
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ـــديـــريَّــة وأضـــاف ان (مالكــات ا
ــتـــهـــمــ تــمـــكـــنت مـن ضــبـط ا
شهود الثالثة مُتلبس باجلرم ا
ارستهم عمليَّات االبتزاز أثناء 
ساومة كما تمكَّنت من ضبط وا
ـهــمـون ُــتـَّ الــعــجــلــة الــتـي كــان ا
وادَّ يسـتقـلونـها وهي مُـحمَّـلة 
وأطــبـاقٍ وسـيــرفـرات ووصـوالتٍ
ــــكـــــاتب ــــةٍ  وســــجـالتٍ خــــاصـَّ

شــائــعــة بـعــقب انــفــجــار دراجـة
نـــاريــة مـــفـــخــخـــة في مـــنــطـــقــة
ــديــنـة اجملــمــوعــة الــثــقــافــيــة 

وصل السبت.  ا
وذكـــــــر بـــــــيــــــان انـه (رداً عـــــــلى
االشـاعـات الـتي حتـدثت عن مـنع
الــدراجــات الــنــاريــة فــانه لــيس
هناك منع للـدراجات النارية فقط
ـــرور أمـــا ـــســـجـــلـــة بـــا غـــيـــر ا
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إنـتــرنـيت أهــلـيَّــة وخـتـمــا يـعـود
لـشـركات اتـصـاالتٍ أهلـيَّـةٍ فضالً
عن بندقية نوع كالشنكوف ودرع

وجعبة و115 إطالقة).
ـــــتـــــهـــــمـــــ  وأشـــــار الـى ان (ا
ُــبـرزات ــضـبــوطــ صــحـبــة ا ا
ــة ســيـــقــوا إلـى قــاضي اجلـــرمــيـَّ
ُــخــتـص الــذي قـرَّر الــتــحــقــيق ا
ة الــتـحــقـيق تــوقـيــفـهم عــلى ذمـَّ
ـادَّة 330 اســتـنـاداً إلى أحــكـام ا

من قانون العقوبات).
وفي بــــغـــداد عـــقـــدت الــــهـــيـــئـــة
الــســيــاســيـة لــتــحــالف االصالح
واالعـمـار بـرئـاسـة عـمـار احلـكـيم

اجتماعها الدوري السبت. 
وذكــــر بــــيـــــان انه (جــــرى خالل
ـدرجة ـلـفـات ا االجـتـمـاع بحث ا
عـــلى جـــدول االجـــتـــمــاع حـــيث
اســتــعـــرضت الــهــيــأة تــطــورات
االوضــاع الـســيـاسـيــة في الـبالد
ــــطـــلــــوب لــــتـــحــــالف والــــدور ا
االصالح واالعـــمــار فـي حتــقـــيق
االسـتــقـرار الـسـيـاسي في الـبالد
والدفع باجتاه الـنهوض بالواقع
اخلـــدمي ومــكــافـــحــة الــفــســاد).
وأضـاف (كـمـا بـحث اجملـتـمـعـون
االوضاع السـياسيـة واالمنية في
مــحــافــظـــة نــيــنـــوى) مــشــددين
(بضرورة احلفاظ على االستقرار
االمــني فــيــهــا واهــمــيــة تــكــاتف
جـهـود اجلـميع لـلـنـهـوض بواقع
احملــافـــظــة وحتــقــيق تــطــلــعــات

أبنائها). ساندة طيران التحالف تبدأ عملية امنية في االنبار WOKLŽ∫ قوات مشتركة من اجليش واحلشد و

مـستـمـسكـات ثـبوتـية  ,حيث تـقوم
نح الـهوية مع اجلهـات اخملتصـة 
وضـع اشـــــــارة) ,الفــــــــتــــــــة الى ان
(الـقــانـون الـعــراقي اعـطى حق لالم
بأعـطاء اجلـنسـية البـنهـا حتى وان
كـان االب من جـنسـيـة مـختـلـفـة لكن
ـوضـوع معـقـد جـدا ويـحـتاج هـذا ا
الى حتــــــرك مـن قــــــبـل االجــــــهــــــزة
اخملــتــصــة في مــخــيــمــات الــنـزوح
حلسم االشكـاليات الـتي تواجه تلك

االسر).
واكـدت ان (هــنـاك بــعض االسـر في
نـيــنــوى تـبــنت بــعض االطــفـال من
فـــاقـــدي االبـــويـن حـــيث ســـجـــلـــوا
بــأســمـاء االبــاء اجلــدد لــكن يــبــقى
الــــكــــثـــــيــــر مـــــنــــهم دون اوراق او
مـسـتـمـسـكـات تـثـبت اصـولـهم ومن
ابـاءهـم وبــالـتــالي يــؤثــر ذلك عــلى
نـفـسـيــة بـعـضـهم ويــولـد نـوعـا من
ـسـتـوى دون الـصـدمـة وشـعـوره  
االخــريـن نــتـــيــجـــة ذلك او بـــســبب
وضـع اشــارة عــلى هــويــة االحــوال

دنية). ا
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او اشكـاالت تؤثـر على اجملـتمع في
ستقبل القريب). ا

 واعلن اجمللس النرويجي لالجئ
عن نــحـو 45 ألف طــفل عــراقي في
مـخـيمـات الـنـزوح يواجـهـون خـطر
الـبقـاء من دون جـنسـيـة في مرحـلة

ما بعد داعش. 
WOÝUÝ« ‚uIŠ

وقــال األمـ الــعـام لــلـمـجــلس يـان
إغالند إن (هـؤالء األطفـال يفـتقدون
ـدنية مـا يرتب حـرمانهم للـوثائق ا
مـن الـــتـــعــلـــيـم وحـــدات الـــصـــحــة
,( واحلـقـوق األسـاسـيـة كـمـواطـنـ

واضاف (نـحن نواجه قنـبلة بـشرية
مـوقــوتـة وهــؤالء األطـفــال مـنــحـوا
شـهـادات مـيالد من قـبل داعش لـكن
هـذه الوثـائق تـعـدّ غيـر صـاحلة في
نـظــر احلـكــومـة الــعـراقــيـة كــمـا أن
هـنـاك عوائل أخـرى فـقـدت وثائـقـها
أثـنـاء الـنزوح) ,مـؤكـدا ان (األطـفال
سـيــكـونــون أمـام مـشــكالت مــزمـنـة
بحرمانهم من احلصول على وثائق
مـــلــكــيــة خــاصــة أو الـــتــعــيــيــنــات
احلــكــومــيــة وحــتى وثــائق الـزواج
الــرســمــيـة) ,الفــتــا الى ان (اطــفــال
ـتـهمـة بـاالنتـمـاء لداعش الـعوائل ا

باتت فرص حصولهم على الوثائق
ـدنـيـة  شـبـة مـســتـحـيـلـة مـا يـعـدّ ا
عـــقــابـــا جــمـــاعــيـــا آلالف األطــفــال
األبرياء) ,وتابع ان (األطفال ليسوا
مـــــســــؤولـــــ عن اجلـــــرائم الـــــتي
ارتــكـبـهــا أقـربــاؤهم ومع ذلك نـرى
الـكــثـيـر من األطـفـال مـحـرومـ من
حــقــوقـهـم األسـاســيــة كــمــواطــنـ
). وامـــتالت مـــخــيـــمــات عـــراقــيـــ
الــــنــــزوح في الــــعـــراق وســــوريـــا
بـالنـسـاء واألطفـال الـنازحـ جراء
ـنطـقة ضد عـارك التي شـهدتـها ا ا

اضية  داعش خالل األعوام ا
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الصديقة لألمـعاء. وينصح االطباء
ـــاء كـــذلك بـــاالهـــتـــمـــام بـــشـــرب ا
والسوائل واجلـلوس أثنـاء الشرب
واليــكـــون بــدرجــة بـــرودة عــالــيــة.
فـضال عن أخذ الـكـميـة الـكافـية من
حــصص الــفــواكه الــطــازجـة خالل

اليوم. 
—UC)« „öN²Ý«

كما يـنصحـون الصائمـ  باإلكثار
من اسـتـهالك اخلضـار. واسـتـبدال
عـجنات ذات الدقيق اخملبوزات وا
األبيض إلى احلبوب الـكاملة قمح
األرز البني ويتع على الصائم
األكـل بــــعــــتــــدال وجتــــنب إدخــــال
ضغ جيدا. الطعام دفعـة واحدة وا
واالبتعاد والتـقليل قدر اإلمكان من

ÊU e «≠ œ«bGÐ

يـــؤدي الـــتـــغـــيـــيـــر في مـــواعـــيـــد
الوجبـات والتنـوع الكبـير لألطباق
في ســـفــرة رمـــضــان الى اصـــابــة
الكـثيـرون باضـطرابـات في اجلهاز
الـهضـمي منـهـا األمسـاك االنتـفاخ
عـدة والتـخمة والغـازات وحرقـة ا
ومن خالل اتــبــاع عــادات غــذائــيـة
صــحــيــة تــوفــر لك راحــة نــفــســيـة
وجسدية خـالل فترة الصـيام فيما
يـــلـي نـــصــــائح هـــامــــة لـــتــــجـــنب
االضــطـــرابـــات وقــال االطـــبــاء انه
يـجب تــقـسـيـم وجـبـة اإلفــطـار إلى
وجـبتـ صـغيـرت عـلى االقل كـما
يـجب احلــرص عــلى تــنـاول الــلـ

مسلمون على مائدة االفطارالحـــتـــوائـه عـــلى "الـــبـــروبـــيـــوتك"


