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ــشـاريع اإلجنــاز الــنـهــائــيـة لــتــلك ا
والتي سوف يكـون لها األثر  الـكبير
فـي حل أزمـــــة الــــســـــكن . واضــــاف
البيـان الذي تلـقته (الزمان) امس ان
(مــشــروع جــوهــرة احملــيط لــشــركـة
ــقـاوالت وادي احملــبـة لــلــتـجــارة وا
الـعـامـة في مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة قـرب
بـوابــة بـغـداد الـشـمــالـيـة  واحـد من
شاريع السكـنية التي حتظى بدعم ا
ـهـندس ومـتابـعـة مبـاشـرة من قبل ا
شـــاكــر الــزامـــلي . وهــو عـــبــارة عن
مــجـمـع سـكــني يــتـألـف من (خـمس)
(A,B,C)  بـــنــايـــات  مــقــســـمــة الى
بـــــواقـع  ســــرداب وأرضـي وســـــتــــة

طوابق إضافة الى مبنى جتاري). 
واكد ان (اللـجان الـفنيـة والهنـدسية
التابعة لهيئة إستثمار بغداد أشرت
ـشروع , إرتـفـاع وتـيـرة الـعمـل في ا
حـيث يـسـتـمـر الـعـمل في اإلنـهـاءات

B1) وكذلك  A1) الداخليـة لبناية
اإلنتـهاء مـن حفـر السـرداب اخلاص
ـــبــنى الـــتـــجــاري بـــا
والـــــــعــــــــمـل جـــــــاري
لإلنـــتـــهـــاء مـن بـــنــاء
مـــــراحـل الـــــهـــــيــــــكل
اإلنـــــشــــائـي لــــبـــــاقي
الـبـنـايـات الـسـكـنـية 
هـــذا ويــــضم اجملـــمع
عدة خدمات منها غاز
مـــــــــركـــــــــزي  ومــــــــاء
وكــهــربــاء عــلى مــدار
24 سـاعـة وأنــتـرنـيت
وحـــراســــات أمـــنـــيـــة
وحــــــدائـق ومــــــواقف
للسيارات  واسعة و4
مصاعـد في  كل بناية
 ونـــــــــظـــــــــام إنــــــــذار
احلــريـق ومــنـــظــومــة

إطفاء احلرائق 

أوضـح وزيــر الـــكـــهـــربـــاء خـــارطــة
الــطــريـق الــتي وضــعــتــهــا الــوزارة
لــتــطــويــر مــنـظــومــة الــكــهـربــاء في
الــعـراق والـتي ســتـتــمـخض عــنـهـا
مجـموعة من الـتعـاقدات مع كـبريات

ية).  الشركات العا
من جـانـبه أبــدى الـسـفـيـر االمـريـكي
اسـتـعـداد بالده لـدعم قـطـاع الـطـاقـة

في العراق
»U−Ž« —U¦

الى ذلك قالت هـيـئة إسـتثـمار بـغداد
ان مشاريعـها أصبحت مـثار إعجاب
ألهالـي بغـداد ويشـار الـيهـا بـالبـنان
شاريع اخلدمية كونها تنوعت ب ا
والسـياحـية والـصنـاعيـة والسـكنـية
والــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والزال
الـطـمــوح كـبــيـراً لــلـهـيــئـة مــتـمــثـلـة
برئيسها شاكر الزاملي من أجل بذل
زيد من اجلهود للقائم على هذه ا
شاريع وخصـوصاً السكنـية  منها ا
من أجل الـــــوصــــول الى مـــــرحــــلــــة
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والشرب.
وفــيـمـا يــلي ســتـة مـشــروبـات من
ــغـذيـة ــكـافـئــات الـطــبـيـعــيـة وا ا
للمساعدة على التغلب على انتفاخ
ـعدة وتـهـدئـة األعراض الـنـاجـمة ا
عـــنه والـــذي يـــنـــجـم غـــالـــبـــا عن
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رء عدة يشعر ا ال شك أن انتفاخ ا
ـا بــعــدم الــراحـة ويــعــد أمــرا مــؤ
ألكثـر من سـبب نـفسـيـا وجسـديا
ـعـدة وغـالــبـا مـا يـحـدث انــتـفـاخ ا
واألمــعــاء جـــراء اإلفــراط في األكل
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توقفوا أيـها األعداء ال تـخسروا عـلينا رصـاصة واحدة اصـبروا قليالً
انتـظـروا سـنـة أو سنـتـ نـحن سـنـقتل أنـفـسـنـا نحن شـعب ذو طـبـيـعة
عدوانـية تسـكنـنا احلـروب في بيـوتنا نـائمـة في قرانـا تغـفو في مـدننا
تتثاءب لـكنهـا سوف تستـيقظ (وَمَا احلَرْبُ إالّ مـا عَلِمْـتُمْ وَذُقْتُمُ وَمَا هُوَ
. مـتى تَــبْـعَـثُــوهـا تَــبْـعَــثُـوهَـا ذَمِــيْـمَــةً وَتَـضْـرَ إذا مِ ُـرَجـَّ عَـنْــهَـا بـاحلَــديثِ ا
ضَرّيْـتُـمُوهـا فَـتَضْـرَمِ. فَتَـعْـركُكُـمْ عَرْكَ الـرحَى بِـثِفَـالِهـا وَتَـلْقَحْ كِـشَـافاً ثُمَّ
ـسدسـات والـبـنادق تُنْـتَجْ فَـتُـتْـئِمِ). احلرب تـسـكن دواخـلنـا تـنـام معـنـا ا
اآللية حتت الوسـادة أو قربها في مـتناول اليـد وح نأكل نضـعها قرب
األكل وح نخرج ال نخرج إال مدجج بالسالح. نحن الذين ولدنا في
ـوت فـيـهـا قـبل أنْ احلـروب نـعـيـشـهـا كل حلـظـة كـل يـوم كل سـنـة و
ـصـلـحـة مَنْ?  نـحن شـعب مـهـووسـون بـاحلـرب ال نـفـهم ـاذا و نـعـرف 
تـمــيـيـزاً بــ الـدولــة واجملـتـمـع لـهـذا ســوف تـظل احلــرب هي نـشــاطـنـا
ُـفَـضَّل وقـلـيالً من األعـراس نـطـلق الـرصـاص في الـهواء االجـتمـاعي ا
نـا الـولود تَـلِـدُ الـثارات ونرقص قـلـيالً ثم نـعـود إليـهـا بـشـوق احلرب أمـُّ
واألحـقـاد وكــمـا قـال مـطــربـنـا اجملــنـون (حـالـنــا الـكـرد كــمـا هـو: حـرب
ورقص) إلى أنْ تقـوم الـساعـة. وقبـل مئـة سنـة مـا كنـا نـسمع أنَّ كـردياً
انتـحر! والـيوم نـسبة االنـتحـار عالـية!! نـحن إذن شعب سـريع االنـتحار
سـريع الـغــضب وال تـكـاد تـمــرُّ سـنـة أو سـنــتـان إال وحتـدث حتـشـدات
عشائـرية باألسـلحـة الثقـيلـة واخلفيـفة ألسبـاب تافـهة ثالث بطـيخات أو
بـقــرة أكـلت مـن زرعِ أحـد الــفالحـ كــلب يـأكل دجــاجـات جــارهِ جـار
ـدرسـة طالق امـرأة أو ـاء جلـاره. مـشـاجـرة أطـفـال في ا يـرفض فـتح ا
ـة? هل هي كــذلك مـنـذ ــاذا مـجـتــمـعــات أوربـا مـســا رفض تـزويــجـهـا.  
اذا ـاذا اخـتـفت احلـروب واالنـتـماءات الـعـشـائـريـة في أوربـا?  الـبدايـة? 
تغـيـرت طـبيـعـة اإلنـسـان لديـهم ومـا زالت لـدينـا كـمـا هي? نـحن ال نحب
القـراءة ال وال الفـنون وال الـثقافـة نحـن خلقـنا لـلحـرب وكل شيءٍ لـدينا
ـة بـالـسالح قـد عـتـيـق أكلَ الـدهـر عــلـيه وشـرب حـتـى حـروبـنـا قــد
والقتل فـقط كما كـانت منذ أبـينا آدم.  الـناس بطـبعهم يـكرهون احلرب
وال يخـوضـونـهـا باخـتـيـارهم لكـن حبَّ االستـعـراض أمـام شـيخ القـبـيـلة
ونسوة القبيلة وهوس القتل يقودهم إلى احلرب حرب األهل واجليران!!
عصبيَّة جاهلية نتنة ضدَّ الدين واألخالق ومباد العدالة أنْ يُقتلَ غير
الـقـاتل بـذنبِ شــقـيـقه الـقــاتل أو أحـد أقـربـائه. كل احلــروب الـعـشـائـريـة
شـكلة بحزم وعدل سببها عجـز احلكومة ضعفـها وترددها في حسم ا
د لعـشيـرة ضد أخـرى. قرية قـرب قسـروك يتـعايش ُتـعمـَّ أو انحـيازهـا ا
ة قتل. تدخلت فيها الناس من عشيـرت الزيبارية والهركـية حدثت جر
احلكومة لتـعقدَ صلـحاً ووقع الصلح! بعـد فترة طويـلة رأى الشابُ قاتل
أبـيه في دهـوك يـنـعمُ بـالـصـحـة ويـضـحك بـيـنـمـا أبـاه حتت الـتـراب بال
ذنب. فــأطــلق الــرصــاص عــلى قــاتلِ أبــيه أصــابه بــجــروح ولم يــقــتــله.
فاندلعت احلـرب ألنَّ صلحـاً مخدوشاً يُـحرَّر فيه الـقاتل نتـيجته احلرب.
حلـمـا عَـلِمَ الـهركـيـة أنَّ الـزيـباريـة نـقـضوا صـلـحـهم هـجمـوا عـلى بـيوت
الزيباري وطردوهم من القرية جـرحوا منهم طفالً وقتلوا امرأة وجرحى
ـهــاجــمـ آخـريـن وحـرقــوا مــتـلــكــاتـهم. الــبــيـشــمــركـة اآلن حتــاصــر ا
ومـفــاوضـات لـكـي يـسـلــمـوا أنــفـســهم. والـزيــبـاريـة يــنـتــظـرون احلل من
احلكومـة بحسب الوعـود التي تلـقوها لـكنهم أيـضاً يتـحشدون لـلهجوم.
ـا تتـردد في مـحـاسبـة الـقـتلـة والـلـصوص والـفـاسـدين لئال احلكـومـة ر
تخسر مـئة صوت في االنتـخابات! رغم ما في مـحاسبتهـم من خيرٍ وفير
يـعمُّ اجلـمـيع عـلى هـذه احلـكـومـة أنْ تـتـحـمَّل دمـاء األبـرياء الـتـي سوف
تُسفك بسبب تخاذلهـا عن إقامة احلق والعدل. تشتـعل ثم تنطفئ الفتنة
لكـنها تـنطـفئ مؤقـتاً فـقط فالـكردي بـطبـعهِ حقـود يحـمل الثـأر ويتوارثه
أجيـاالً بعـد أجيـال وهذا الـطبـع لم يأتِ من فـراغ بل بسـبب طول عـهده
بقـانون اجلـبل قانـون الـغابـة قانـون األقوى قـانـون الظـلم والقـوي يأكل
الضعيف وانعدام عهدهِ بحكومةٍ تقتصُّ من القاتل فتقتله
كمـا نصَّت عـلى ذلك جمـيع الشـرائع السـماويـة وغير
السماوية القاتل يُقتل يجب أنْ يُقتل حمايةً ألرواح
ـمتـلكـات واحلكـومة الـتي تعـجز عن قتل الناس وا

القاتل حكومة أطفال!!

WLK∫  الرئيس االيراني حسن روحاني خالل القائه كلمة عبر التلفزيون
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قال الرئيس األمـريكي دونالد ترامب
ـتحـدة مـستـعدة امس إن الواليـات ا
جيـدا فيـمـا يتـعلق بـإيران وذلك مع
تـصـاعـد الـتـوتـر بـعـد هـجـمـات عـلى
عدة ناقالت نفط وإعالن طهران أنها
سـتـزيــد من تـخـصـيـب الـيـورانـيـوم.
وقــال تــرامب لــلــصــحــفــيــ ”نــحن
مـسـتعـدون جـيـدا إليـران. سـنـرى ما
سيـحدث .“وكانت واشـنـطن أعـلنت
يوم االثـنـ أنهـا ستـنـشر نـحو ألف
جـنـدي إضــافي في الـشـرق األوسط
خـاوف من تهـديد إيراني. متـعللـة 
وألقى مـسـؤولون أمـريكـيـون بالـلوم
عــلى إيــران فـي هــجــمــات األســبـوع
اضي عـلى نـاقـلتي نـفط في خـليج ا
عـمــان وهـجــمـات عــلى أربع نـاقالت
نفط قـبالـة ساحل اإلمـارات في مايو
أيـــار. ونــفـت إيــران ضـــلــوعـــهــا في

 . الواقعت
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وقــــال تــــرامـب إذا نـــظــــر إلـى مـــا
يفعلونه وأنا ال أحتدث عن األسبوع
ـــــاضي فــــحـــــسب بـل أحتــــدث عن ا
سـنــوات طـويـلــة. إنـهـا بــلـد إرهـاب.
وفي مـقـابـلـة مع مـجـلـة تـا نـشـرت
يوم الثالثاء قال تـرامب إنه مستعد
ـنع إيران من التخـاذ عـمل عـسكـري 
احلصول على قنبلة نووية لكنه ترك

ـسـتـوى أعـلى إال إذا قـامت الـقوى
ـيــة بـحــمـايــة اقــتـصــادهـا من الــعــا
يوما. العقـوبات األمريـكية خالل 60 
هلـة في الثامن من يـوليو وتنتـهي ا
تـموز. ونـقـلت وكالـة تـسنـيم لألنـباء
اليوم األربعـاء عن بهروز كـمالوندي
تحدث باسم منظـمة الطاقة الذرية ا
ـكن تمـديد مـهلة اإليرانـية قوله "ال 
وقـع مـنـوحة لـبقـيـة ا الشـهـرين ا
ـشتـركة على خـطة الـعمل الـشامـلة ا
رحـلـة الثـانـية (االتـفاق الـنـووي) وا

ستنفذ كما هو مخطط".
W¹Ëu½  U «e² «

رحـلة األولى من تـخلي إيران وفي ا
عن بعض التـزاماتها الـنووية أعلن
الـــرئــيس اإليـــراني حـــسن روحــاني
وقف مبـيعـات إيران من الـيورانـيوم
ــــاء الـــثـــقــــيل لـــلـــدول اخملـــصب وا
األخــرى. ويـســمح االتــفـاق الــنـووي
ـبــيـعـات حــتى تـواصل ـثـل هـذه ا
إيران تقليل مـخزوناتها إلى احلدود

القصوى.
وقــــالت إيـــران يـــوم االثـــنـــ إنـــهـــا
ســتـتـجــاوز حـدود مــخـزونــاتـهـا من
الـيــورانـيـوم مــنـخـفض الــتـخـصـيب
خالل عشـرة أيام. وتعـتزم بـريطـانيا
ــسـعى ـانــيـا الـقــيـام  وفــرنـســا وأ
جــديـــد لـــبـــقـــاء إيـــران في االتـــفــاق
النووي رغم تـلويح طـهران بانـتهاك

ـفـروضـة أحـد الــقـيـود الـرئـيــسـيـة ا
ــا عـــلــيـــهــا. لـــكن الــدول الـــثالث ر
اقـــــتــــربـت من نـــــهــــايـــــة الــــطـــــريق
الـدبـلـومـاسي الـذي بـدأته قـبل أكـثـر
من  15عـامــا. وتـصــاعـدت اخملـاوف

من مــواجــهــة عــســكــريــة بــ إيـران
تـحدة منذ الـهجوم على والواليات ا
نـاقـلـتي نـفط قـرب اخلـلـيج األسـبوع
اضي. وألقت واشنطن باللوم على ا
طـهـران في الـهـجـوم لكـن إيران نـفت

يبدو ان الرسالـة االمريكية االخـيرة  للرئـاسة العراقيـة  قد وصلت بقوة
ـسـلـحـة (عـابرة  بـعد ان نـفـد صـبـر االدارة االمـريكـيـة .. فـاجلـمـاعات ا
احلـدود) وهي مـيـلـشــيـات خـطـرة وغـيـر مـنــضـبـطـة  حتـاول ان تُـمـارس
بـطوالت مـنـفـردة  تـرضي بـهـا اجلـمـهـوريـة االسالمـيـة وتـكسـب ودها ..
ـنضـوية حتت راية علمـا انه ولوقت قـريب كانت حـتى بعض اجلـماعات ا
احلشد الشـعبي تُمارس الـدور نفسه  الى ان صرح فـالح الفياض : ان
ـسلـحة الـسيـد عادل احلشـد سوف يـلتـزم باوامـر القـائد الـعام الـقوات ا
هدي .  يـبدو ايـضا ان صـبر الـعراق قـد نفـذ هو االخر .. الى ان عبـد ا
ـانع  حملـاسـبـة اي ظـهـور اصـدر الـسـيـد رئـيس الـوزراء بـيــانه اجلـامع ا
(حـشــدوي) عــسـكــري في الــشــارع  الـعــراقي يــتــصـرف خــارج مــنـطق
شكـلة اكبر من اذاعة بيان من الرئيس على وعقالنية الدولة . لكن تظل ا
أل .. الن السؤال سوف يكون عن قدرة هذا الرئيس على ضبط االمور ا
ثم ماهي القوة التي سيعتمد عليها  في فرض سياسة الدولة خصوصا
سلـحة  ظهر ومنذ بـداياته السياسـية ضعيفاً وان القائد العام لـلقوات ا
و مرتبـكا  .. وكان علـيه ان يبدأ في حل عـقدة إشكـاليتـ مهمـت  عجز
من سبـقه علـى حلـها وهـما :تـعـي وزيـري الدفـاع والـداخلـية .. وحـصر

السالح بيد الدولة .
اظن .. ان البـيان االخـير لـلسـيـد رئيس الـوزراء سوف ال يـكون اكـثر من
استهالك اعالمـي لكسب الـوقت ولتـهدئـة الراي العـام العـراقي الذي بدا
تـأرجحة  التي تسبب إرباكا مـتزايدا للسياسات يتذمر من هذه احلالة ا

اإلقليمية والدولية .
منـذ تولـيه رئـاسة الـوزراء  لم يخـطـو السـيد الـرئيـس خطـوة شجـاعة في
تــقــد الــفــاســديـن الى الــقــضــاء .. ولَم يــرسـل رســائل اطــمــئــنــان الى
سلحة تصول وجتول وهي تتحكم برقاب العراقي .. تاركا اجلماعات ا
ــا اوحى لــلـجــمـيع ان ــا حــسـاب ودون رادع   ومـصــالح الــنـاس دو
الـرئـاســة..  عـاجـزة تـمــامـا عن حتـقــيق اي فـعل إيـجــابي بـاجتـاه فـرض

القانون واعالء هيبةالدولة .
في مؤتمراته الصحفية.. اجده وهو يـتحدث للزمالء الصحفي  ضارباً
ـتـحـدث بـاسم الـرئـاسة كـفـا بكـف  بحـركـات ( بـوذيـة ) غـريـبـة ..وكـأنه ا
ـتـلك ـتـحـدث ان  ..ولـيس الـرئـيس نـفـسه . كـانت الـعـرب تـتـمـنى عـلى ا
(رقبة بعير) لـكي تخرج كالماته مـدروسة محسوسة ..
ـتـلك مـثل لـكن الـسـيـد الـرئـيس ولـسـوء حـظه  لم 
هذه الـرقـبـة التي خَص بـهـا  عـبادالـله  من دهـاقـنة
العرب  ومن الـذين  يتـقنون بـراعة الـكالم  ويأتون

باحسنه .

ــسـاعـدة ــكـنه ا الــهـضـمي كــمـا 
أيــــضــــا عــــلـى حل مــــشـــــكالت في
اجلـــهـــاز الـــهـــضـــمي مـــثل بـــعض

التشنجات واألوجاع.
ويــحــتــوي مـاء جــوز الــهــنــد عـلى
ـوز لـذا فـهـو الـبـوتـاســيـوم مـثل ا
يــسـاعــد عـلى تــنـظــيم مـســتـويـات
اإللــكـتــرولـيت ويــبـقي مــسـتــويـات
الـسـوائل مـنـتـظـمـة في أجـسـامـنا.
اء بإعـادة السوائل عندما ويقوم ا
ال يحـصل علـى ما يـكفي مـنهـا لذا
ـاء وسيلـة رائعة فإن زيادة كـمية ا
ساعـدة اجلسم على الـتخلص من
الـســوائل بـدال من حـبــسـهـا داخل

اجلسم.
ـاء مع ويـنـصح اخلــبـراء بـشـرب ا
الليمون عندما يكون الهضم شاقا
ــاء مع الــلــيـــمــون يــســاعــد فـــإن ا
اجلــسم في هـضـم الـطــعـام بــشـكل
زيد من العناصر تص ا أفضل و

الغذائية.
اما شـاي الـزجنبـيل بـبـذور الشـمر
فــيـــســاعــد تــنــاول كــوب من شــاي
الـــزجنــبــيـل مع بــذور الـــشــمــر في

تقليل عـسر الهضم وتقـليل انتفاخ
الـــبــطـن كــمـــا أن هــذا الـــنــوع من
الـشـاي يزيـد من الـشـعـور بـالـشبع
بـالغة في واالمتالء ويحـول دون ا

إفرازات األمعاء. 
واخيـرا يرى اخلبـراء ان العـصائر
من األطعـمة الـغنـية بـالبـوتاسـيوم
ـوز واألفوكـادو تـعـد طـريـقة مـثل ا
رائعة لتخفـيف اضطرابات اجلهاز

الهضمي وتقليل االنتفاخ.
WÐdI  …dE½

من جــهــة اخــرى يــصــاب الـبــعض
ـــجـــمــوعـــة كــوابـــيس أكـــثــر من
اآلخـرين لــذلك حـان الــوقت إللـقـاء
نــظـرة مـقــربـة عــلى نـوع األطــعـمـة
الـتي تـتـنـاولـهـا قبـل الوصـول إلى
الـــســـريــر ألن هـــنـــاك أنـــواعــا من
الـطعـام يـجب جتـنـبهـا قـبل الـنوم
حتى تتمكن من الـنوم بشكل سليم
دون أن تـــســـبب كـــوابـــيـس. وقــال
اخلـــبـــراء ان (هــذه االطـــعـــمــة هي
اجل فتناول منـتجات األلبان قبل
ــكن أن يـؤدي إلى إصـابـة الـنـوم 

الشخص بالكوابيس. 

انــــســــداد الـــغــــازات في اجلــــهـــاز
الهضمي.

فـــشــاي الــنــعــنـــاع يــحــتــوي عــلى
خــصــائص اســتــرخــاء الــعــضالت
ــكن أن تــسـاعــد في إطالق الــتي 
الــغـــازات احملــاصـــرة في اجلــهــاز
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بحث وزيـر الكـهربـاء لؤي اخلـطيب
مع الــســفـيــر االمــريــكي في الــعـراق
ـشـتـرك ب مـاثـيو تـولـر الـتـعاون ا
تـحدة في مجال العراق والـواليات ا

الطاقة. 
واسـتـعرض اخلـطـيب بـحـسب بـيان
امـس (وضع مــنــظــومـــة الــكــهــربــاء
الوطـنـية الـعـراقيـة ومـشاريع قـطاع
اإلنـــتـــاج الـــتي قـــيـــد اإلجنـــاز وفي
مــقـــدمــتـــهــا مـــحــطـــتي الــســـمــاوة
ركـبتـ الـتي تـنفـذها والـناصـريـة ا
االن شــــركــــة جــــنـــــرال الــــكــــتــــريك
وســتــضــيـــفــان لــلــمـــنــظــومــة 100

ميغاواط). 
كـــمــا حتــاور الـــوزيــر اخلـــطــيب مع
الـسـفـيـر االمـريـكي (وضع مـحـافـظـة
الـبـصـرة وحتـسن مـنـظـومـة الـطـاقـة
فـــيــهــا وارتــفــاع كـــمــيــات اإلنــتــاج
واجناز مشاريع احملطات التحويلية
والــثــانــويــة وخــطــوط الــنــقـل. كــمـا
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دني حلقة:: جانب من حلقة عمل نظمتها سلطة الطيران ا

ألنـهـا غـنـيـة بـالـسـعـرات احلـراريـة
والـدهـون ويــكـون اجلـسم ال يـزال
يعمل بأقصى سرعة لهضم اجل

ـا يـعـوق ســاعـات نـومك بـأفـكـار
ـكن أن يـتـسـبب غـيـر ســارة كـمـا 
ـا في حتــول اســتــقالب اجلــسـم 
يــــؤدي بـــدوره إلى زيــــادة نـــشـــاط

الدماغ. 
يـــــقع عــــقـــــلك فـي وضع صــــراع ال
يـــعـــرف مـــاذا يــفـــعل مع الـــطـــاقــة

ا يؤدي إلى كوابيس. الزائدة 
وكـــشف اخلـــبـــراء عـن أن (تـــنــاول
األطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم
ـكن أن يـزعج الـنـوم الـعـمـيق ألن
التـوابل في الصلـصة احلـارة تزيد
من درجــة حــرارة جــســمك; والــذي
بدوره يغير التكوينات احللم أثناء

دورة النوم اخلاصة بك. 
ــكن أن يــؤدي تــنــاول الــقــهــوة و
وغيـرها من األطعـمة الـتي حتتوي
عـلى الـكافـيـ إلى زيـادة الـتـمـثيل
الغـذائي في اجلـسم وزيـادة نـشاط
ــا يــزعج نــومك ويــســبب خ -  ا

كوابيس).

االحــتــمـال مــفــتــوحـا بــشــأن إن كـان
سيلجأ للقـوة حلماية إمدادات النفط

في اخلليج
وقــــال الـــــرئــــيـس اإليــــرانـي حــــسن
روحـاني امـس األربـعـاء إن تــقـلـيص
ـوجـب االتـفـاق بـعـض االلـتـزامــات 
ـــثل ”احلـــد األدنى “من الـــنـــووي 
ــكن أن تــتـخــذهـا اإلجــراءات الـتي 
طـــهــران بـــعـــد عـــام مـن انـــســـحــاب
ـتحدة من االتـفاق وإعادة الواليات ا
فـرضـهـا عــقـوبـات عـلى اجلـمـهـوريـة
اإلسالمــــيـــة. وأضـــاف روحــــاني في
كـلـمـة بـثـهـا الـتـلـفـزيـون الـرسـمي أن
إيـــران لن تـــتـــفـــاوض مع الـــواليــات

تحدة حتت الضغط. ا
وقـــالت إيــران امـــســاألربــعـــاء إنــهــا
ســتـــبـــدأ تـــخــصـــيب الـــيـــورانـــيــوم
سـتـوى أعلـى في تمـوز ولن تـمهل
الـقــوى األوروبـيــة مـزيــدا من الـوقت
ـنع هذه اخلـطـوة عن طـريق حـمـاية

طهران من العقوبات األمريكية.
وفي مــايــو أيــار تــوقــفت إيــران عن
ـوجب تــنـفـيــذ بـعض الــتـزامـاتــهـا 
االتــفــاق الـــنــووي الــذي أبــرمــته مع
ـيـة عام  2015بعـد عام الـقوى الـعـا
تـحدة من على انـسـحاب الـواليـات ا
االتفاق وإعادة فرض الـعقوبات على
طـهــران. وقـالت إيـران فـي أيـار إنـهـا
ســتـــبـــدأ تـــخــصـــيب الـــيـــورانـــيــوم

مــسـؤولــيـتــهــا عـنه. وأعــلـنت وزارة
الدفـاع األمـريكـيـة (البـنـتاجـون) يوم
االثـــنــ نـــشـــر نـــحـــو ألـف جـــنــدي
أمـريكـي إضافـي في الـشرق األوسط
خاوف من تهديد إيراني. متعللة 
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ــدني أكــمـــلت ســـلــطـــة الــطـــيـــران ا
الــعــراقـي حــلــقــة عــمل بــشــأن إدارة
اخملــاطـر  اخلــاصــة بـأمـن الـطــيـران
ضمن برنـامج لتـطبيق أمن الـطيران
ـــعــد من قــبل اخلـــاصــة بــالــعــراق ا
ــدني الــدولي مــنـــظــمــة الــطــيــران ا

(إيكاو).
وبــيــنت الــســلـطــة في بــيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امس أن (انــعــقــاد حــلــقــة
الـعـمل تـلـك  تـاتي بـتـعـاون مـشـتـرك
بــ أمن وسالمــة سـلــطــة الـطــيـران
ــكـتب اإلقــلـيـمي ـدنـي الـعـراقي وا ا
ــدني الــدولي ـــنــظــمــة الــطـــيــران ا
والــــــــذي يـعـد الـنـشـاط الـثـالث لـها
بـــعــــد الـــبـــرنـــــــامج الـــوطـــني ألمن
الـطـيــــران وبــرنـامج مـراقـبـة جـودة
أمن الـــطـــيـــران عـــبـــر مـــحـــاضــرات
مـتـواصـلـة ســـــــاهم في الـقـائهـا كل
مـن خــــــبـــــيــــــر أمـن الــــــطــــــــــيـــــران
والــتــســهـــيالت في الــشــرق االوسط
لــؤي اســحــاقــات ومــســتــشــارة أمن

الــطـيــران لـهــئـيــة تـنــظـيم الــطـيـران
ـــدني األردني حـــنـــ ابـــو ســيف) ا
مؤكـدة ان (حـلقـة الـعمـل هذه تـهدف
إلى وضع اإلطار الـعام والسـياسات
ــتـعــلــقـة بــإدارة اخملـاطــر لـلــعـراق ا
ـطـارات الـعـامـلـة فيـه اضافـة الى وا
ـــنـــهــجـــيـــة إلدارة اخملـــاطــر طـــرح ا
وتـقـيـمـهـا لـلـخـروج  بـعـدة اجراءات

عملية).
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عــلي صــعــيـد آخــر اخــتــتم مــعـرض
الـعـراق لـلــطـيـران بـدورته الـسـابـعـة
2019 جـــمــــيع أعــــمــــاله بــــبــــغـــداد
ــشـــاركـــة واســـعـــة من مـــخـــتـــلف
ـؤســســات احلـكــومــيـة اجلــهــات وا

شركات الطيران.
 ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
دني علي مدير عام سلطة الطيران ا
ـنـهـاج خـلـيـل ابـراهـيم قـولـه خالل ا
عرض كان اخلتامي لـلمعـرض أن (ا
خطوة إيجـابية نحو االمـام للطيران
ـدني العراقي وخاصة إن الـطيران ا

مــقــبل عـلـى عـدة الــتــزامـات كــبــيـرة
دولية عـبر الـتنسـيق والتواصل مع
ـدنـي الـدولــيـة مــنــظـمــة الـطــيــران ا
األيكـاو ضمن بـرنامج كـبيـر لتـطوير
ـدني وتـوسـيع اجــراءات الـطـيـران ا
ــشـــاركــة مـع الــهـــيــئــات مـن خالل ا
الـــدولــــيــــة اخملـــتــــصــــة في قــــطـــاع

الطيران).
ـــــســـــاهـــــمــــ واثـــــنى عـــــلى دور ا
شارك واحلـاضرين من مختلف وا
اجلهات احلكـومية والـدولية والذين
ــســانـدة قــدمــوا مــخـتــلف الــدعم وا
دني الـعراقي من لسـلطـة الـطيـران ا
اجل إجنــاح رؤيـــة الــعــراق في هــذا
عـرض  ولـتحـقيق مـا تـصبـوا اليه ا
من اسـتـراتـيـجـيـة واهـداف واضـحة

للطيران العراقي.
ـــعــــرض  تـــوزيع وفـي نـــهــــايـــة ا
الــشـــهــادات  والــدروع الــتــقــديــريــة
ـعـرض الـعراق لـلـطـيران اخلـاصة 
وظـفي سلطة 2019 للمشـــــارك و

الطيران.
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