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بــكـثـرة خـبــز الـشـعـيــر كـعالج لـلــسـمـنـة
ـرضى الـسـكــر لالعـتـقـاد ان تـنـاوله ال و
يـسـبب ارتـفـاع الـسـكـر..  وادى السـراف
ــرضى في اسـتــعـمــال الـشــعـيــر وهـذا ا
خـطــأ كــبــيـر. االغــنــام يــتم تــسـمــيــنــهـا
بـواســطـة الـشـعـيـر لـكــون الـطـاقـة فـيـهـا
عــالــيـة وهــذه الــطـاقــة اعــلى من طــاقـة
احلـنـطـة.. والـنـشـويـات(الـسـكريـات) في

الشعير اعلى من ما في احلنطة.
ـكـونـات واضـاف الـعــاني ان ا
الرئيسية في الطح االبيض
اخلالي من الـنخـالة والـشعـير

للمقارنة هي
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قـال الدكـتـور صالح العـاني عـمـيد كـلـية
الطب جامعة االنبـار السابق بشأن خبز
الـشعـيـر وتأثـيـره عـلى مرضى الـسـكري
ان (من افتى بغيـر علم فقد كـفر). االفتاء
لــيس في الــديـن فــقط ولــكن في نــواحي
احليـاة االخرى واهـمها الـطب. من افتى
ـــريض بـــاجـــراء مــعـــ وهـــو ضــار له
فـيدخل في بـاب الـكفـر. نـأخذ مـثـاال على
ذلك. انــتـشـر في االســواق الـعــراقـيـة

أو األكــــيــــاس الــــورقـــــيــــة بــــدال من
الـــبالســتـــيك واســتــبـــدال األكــيــاس
البالستيكية بأخرى ورقية أو قناني
زجـــاجــيـــة حلــفظ األطـــعــمـــة  فــهي
ــكن اعــادة تـدوريــهـا عــنـد أشــيـاء 
االنــتـــهـــاء من اســـتـــخـــدامـــهـــا أمــا
األكياس البالستيـكية يصعب ايجاد
افــــكـــــار العـــــادة تـــــدوريــــهـــــا. ومن
الضـروري عدم  اعـادة تـعبـئة قـنيـنة

اء البالستيكية أو جتميدها). ا
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وكــانت وزارة الــتــجــارة قــد وجــهت
اضي أصحاب اخملابز نهاية تموز ا
واألفــران في جــمــيع مــنـاطـق الـبالد

ويـخــلص الى ان (الـسـكــريـات والـطـاقـة
اكثـر في الشعـير اي مـسمن اكـثر ويرفع
ـرضى ومن الـغـبـاء الـسـكـر اكـثــر عـنـد ا
واجلــهل وصـفـه  لـلــمـرضى. والــشـعــيـر
اسـتــعــمل عــنــد الــعــرب ســابــقــا لــنـدرة

احلنطة وقتها).
رض السكري وتتعدد عوامل اإلصابة 
ـكـن جتـنب والــقــلب وتــتــنـوع إال أنـه 
مشاكلها من خالل عدد من األشياء التي
تـنـذر أصـحـابـهـا بـخـطـر اإلصـابـة بـهـذه

األمراض.
تعتبـر الفحوصـات الطبيـة الدورية أمرا
مهما لتفـادي اإلصابة بهذه األمراض أو
ـبكرة إال ـراحلـها ا للـقضـاء عليـها 
ـــتـــغـــيـــرات في جـــسم أن عـــددا من ا
ثابة إنذار حتذيري اإلنسان تعتبـر 

من اإلصابة بها.
هــنـاك نــقــاط مـا يــحــتـاج الــنـاس من
جميع األعمار معرفتها بشأن التقييم
ــنــتـظم لــعــوامل اخلــطـر اخلــمــسـة ا

الرئيسية ألمراض القلب والسكري.
dB)« jO×

يـعـتبـر مـحـيط خـصـرك هو أول وأهم
مؤشر خلطر إصابتك بأمراض القلب
أو السـكـري من النـوع الـثاني.يـحدث
هذا عادة عندما يـكون محيط اخلصر
أكــبــر من  102 سم لــلــرجــال أو 88 

سم للنساء.
يوصي األطباء بالبدء في اتباع نظام
صدر في غالبه يتألف غذائي نباتي ا
من اخلــــــضـــــروات  والـــــــــــــفــــــواكه
ـــكـــســرات واحلــبـــوب الـــكـــامــلـــة وا
والـبــقـولـيــات والـبـروتــ احلـيـواني

الطح االبيض الكمية 100غرام
السعرات احلرارية 340
النشويات 75 غرام

 (الطح بدون نخل يحتوي 66 غرام)
الدهون 2 غرام

البروتينات 11غرام
االلياف 13غرام

اما في الشعير... الكمية 100غرام
النـــــــشـويات السـعـرات احلـرارية 352 

78غرام
الدهون   1,2 غرام
البروتينات 9,9غرام
االلياف 16غرام

اخلالي من الدهون.
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يـصـبح ضـغط دم الـفـرد عالمـة عـلى أنه
معـرض خلطـر اإلصـابة بـأمراض الـقلب
أو مرض السكري عنـدما تكون قياساته
أعلى من 130 مـلم زئـبـقي لـضـغط الـدم
االنقـبـاضي أو أعلى من 85 ملم زئـبقي

لضغط الدم االنبساطي.
ــصـدر واتــبــاع نــظــام غــذائي نــبــاتـي ا
يعـتـبر أحـد أفـضل الطـرق لتـقـليل خـطر

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
Âb « Âu×ý

ــكن لــشـحــوم الــدم أن تــصـبـح عالمـة
على أن اإلنسـان معرض خلـطر اإلصابة
بـأمـراض الـقــلب أو الـسـكـري إذا بـلـغت
مــســتــويـــاتــهــا نــســـبــة أعــلى من 150

ملغ/ديسيلتر.
رتـفعـة أكثر وترتـبط الدهـون الثالثيـة ا
بــالــســمــنــة وداء الـســكــري بــاإلضــافـة
لــكــونـــهــا مــؤشـــرا عــلى ازديـــاد خــطــر
اإلصـــابــة بـــأمــراض الـــقــلـب واألوعــيــة

الدموية.
dJ « W³ ½

تصبح مستويـات السكر في الدم عالمة
فـي حــال كــانت نـــســبــة غـــلــوكــوز الــدم
100 الـــــــــــــصــــــــــــائــم أكــــــــــــثـــــــــــــر مـن 
مـــلغ/ديـــــــــــســـيــلــتـــر وإذا كـــــــــــانت
نــتـــيــجـــة اخــتــبـــار الــهـــيــمــوغـــلــوبــ
الغليوكوزيالتي HbA1c أكــــــبر مــــن

.5.7%
باإلضـافـة حلالـة تنـاول عالج لـسكـريات
ـرتــفـعــة عن طـريـق الـفم من دون الــدم ا

تشخيص بداء السكري.

أكـــيـــاس من الـــبالســــتـــيك خـــفـــيف
الــكــثــافـــة عــلى الــصـــحــة الــعــامــة
لإلنسان وهى الظاهرة التى تنتشر
كـــثــيـــرا في اجملـــتــمع). وأكـــد االمــر
استـاذ اللـتغذيـة يوسف عـبد الـعزيز
قـــائال في تـــصـــريح (أن الـــدراســات
أثــبــتت أيــضــاً أن تــخــزين الــطــعـام
ـعبـأ داخل األكـيـاس الـبالستـيـكـية ا
فى اجملـمـدة عـنـد درجـة 20 مـئـويـة
يـــؤدى إلـى انـــتــــقـــال الــــعــــديـــد من
ـركـبـات الــكـيـمـيـائـيـة الـسـامـة إلى ا
داخل عـــيــنــات الــطــعــام من جــدران
األكــيـــاس نــتـــيــجـــة لــلـــتــصـــدعــات
والتـشقـقات الـتى حدثت لـها والتى
ـيــكــروسـكــوبـات  تــصــويـرهــا بــا

عالية التقنية). 
Â«—Ë√ ÀËbŠ

وأوضح خـــــــبـــــــراء( أن خـــــــطــــــورة
ــــواد الـــــبالســـــتـــــيـك تـــــرجع إلـى ا
الـكـيـمـاويـة الـتي تـدخل في تـركـيـبـة
ــادة الـغـذائـيـة والـتي تــتـعـامل مع ا
التي بداخلـها وهو ما يـهدد بحدوث
األورام الـــســــرطـــانــــيـــة مع تــــكـــرار
اســتـخـدام األكــيـاس الـبـالسـتـيــكـيـة
بـصــورة يـومـيــة.ومـادة الــبالسـتـيك
عـلى مـادة الـديـوكسـ الـكـيـمـيـائـية
التي تسبب مرض السرطان خاصةً
سرطـان الـثدي).ويـحـذر العـلـماء من
تــغـطــيـة اخلــبـز والـطــعـام الــسـاخن
بـاألكـيـاس واألغطـيـة الـبالسـتـيـكـية
ــوجـودة حــيث ســتــذيب الـســمــوم ا
بـالبالسـتـيك وبالـتـالي تخـتـلط هذه
ــكـــشــوف الــســـمــوم مع الـــطــعـــام ا
احلرارة فمن األفضل تغطية الطعام
بالورق بدالً من البالستيك.ويقدمون
نـصـائح لــلـحـد من أخـطـار األكـيـاس
الــبالســتـيــكــيـة تــتـمــثل بــاسـتــبـدال
ـغلفـة بالـبالستيك األغذية الـضارة ا
بــاألغـذيـة الــصـحـيــة عـنـد الــتـسـوق
وضرورة تـخـزين األطعـمـة بالـزجاج
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بـــدأنــا في االونـــة االخــيــرة نـــشــهــد
ظـــاهــرة صــحـــيــة في بـــعض افــران
الصمون تتـمثل بوضع الصمون في
اكـــــــــيـــــــــاس ورقـــــــــيـــــــــة بـــــــــدال من
الــبالســتــيــكــيـــة.وكــانت مــحــافــظــة
السليـمانيـة السباقـة في اتخاذ قرار
استـعمـال االكـياس الـورقيـة بدال من
الـبالســتـيـكـيــة في االفـران ومـحالت
عـجنـات ووضعه في حـيز الـتنـفيذ ا
ـاضـي .و قـالت الـلــجـنـة مـنــذ ايـار ا
الصحـية في قائمـقاميـة السليـمانية
ـنـبـعثـة من في حـيـنه ان (احلـرارة ا
اخلـبـز والــصـمـون احلـار تـؤدي الى
واد الكـيميـائية تسرب كـميـات من ا
ـا من الــبالســتــيك الـى االكــيــاس 
يزيد من مـخاطر االصـابة باالمراض
السـرطانـية بـسبب ازديـاد مخـلفات

البالستيك في الدم).
تلتها في تنفـيذ هذه اخلطوة مخابر
بغداد ومـن ثم مخابـر بابل.وبـالطبع
سـبقـتنـا في تـنـفيـذ هذا االمـر مـعظم

دول العالم.
ورغـم ان االكــيــاس الــبالســـتــيــكــيــة
ســهـــلـــة الــتـــوفـــر و االســتـــخــدام و
نتجات تستوعب كميات كبيرة من ا
لتوضع بها اال انهـا تمثل خطر على
االنـسـان و النـظـام الـبـيـئي حيث ان
الـكـيس يـحـتـاج من 400 الى 1000
سنة حتى يـتحلل طـبيعيًـا و يختفي

من النظام البيئي .
W¹cſô« ÀuKð

ويشـيـر خبـراء الـتغـذيـة ان (مخـاطر
االكيـاس البالسـتـيك الصـحيـة تمـتد
كن ان الى محـاور عدة مـنهـا انهـا 
تتسبب في تلـوث األغذية التي تنقل
او تـوضع بـهــا و بـخـاصـة االكـيـاس
ذات الــلــون االســود  ,حــيث يـــنــحل
جــــزء مـن ســـطـح الــــكـــيـس و الـــذي
يـحـتـوي عـلى مـواد ضـارة لـتـتفـاعل

مع االطعمـة التي توجـد باالكياس و
واد بـالـتالي عـنـد تـنـاولهـا تـنـتـقل ا
الــضـــارة الى جــسـم االنــســان .وألن
كيس البالستيك يتمتع بوزن خفيف
جــدًا لـذا يــســهل ان حتـمــله الــريـاح
لـعشـرات الـكيـلـو مـترات و قـد يـكون
اســـتــــقـــراره في مــــنـــاطـق زراعـــيـــة
فــــيـــتـــســـبـب في االضـــرار بـــاالرض
ــزروعـات بــهـا و كـذلك الـزراعــيـة وا
كن ان تـتعرض احليوانـات والتي 
لالختـناق بـسبب االكـياس اخملـتفـية
كن ان تسـتقر ب احلشائش  ,او 
ـــائـــيـــة االكـــيـــاس فـــوق اجملــــاري ا
ـكن ان يـتـسـبب في ــا  كـاالنـهـار 
كن ـائـية  ,او  االضرار بـاالحـياء ا
ان تــــدخـل الى شــــبــــكــــات اجملـــاري
فتكون النواة او الـبداية لتجمع كتل
ـواد الـصـلـبـة الـطـ والـصــخـور وا
الــــتي تــــعــــمل عــــلـى ســــد اجملـــاري
وبالـتالي فيـضانـها كمـا ان االكياس
الــورقــيــة أكــثــر أمــانــاً لالســتــخـدام
ـــقــارنـــة مع الـــبالســـتــيـك. مــثال بـــا
إذاوضع طــفل دون قــصــد كــيس من
بالســتـيك فــوق رأسه قــد يـتــعـرض
لالخـتنـاق. ولـكن مع أكـيـاس الورق
كن تـمزقـيه وفتـحه بسـهولة.و في
حــال حـرق األكـيــاس الـبـالسـتـيــكـيه
بغرض التخلص منها فإنها تتسبب
اء وحتى في تلوث يشمل الـتربة وا
الهواء.). مضيـف (كل تلك االسباب
دفعـت اجلمـيع الى الـبـحث عن بديل
لالكـيـاس الـبـالسـتـيك اكـثـر امـانًـا و
اقل ضــررًا و كـــان هــذا الــبــديل هــو
االكـيـاس الـورقــيـة و الـتي انـتـشـرت
في اواخــر الــثـمــانــيـنــات في الــقـرن

اضي) . ا
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كما أكدت الباحـثة في علوم االطعمة
زينب مـحمـد ( خطـورة تأثـير تـعبـئة
االطـعـمة الـسـاخـنـة او الـصـمون في

بــاسـتـخــدام األكـيــاس الـورقــيـة بـدل
األكـياس الـبالسـتـيـكيـة حـفـاظـا على
الـصحـة الـعامـة والـبيـئـة.وذكر بـيان
للوزارة (ان الـشركة الـعامة لـتصنيع
احلـبـوب وجـهت جـمـيع فـروعهـا في
بــغــداد واحملـافــظــات بـالــتــدقـيق مع
أصـحـاب االفـران واخملـابـز من خالل
الــلـجــان الــرقـابــيـة ورقــابـة اخملــابـز
واالفران بضرورة استخدام األكياس
الورقية بدال عن أكـياس النايلون في
تــعــبـــئــة مــبـــيــعــات أرغـــفــة اخلــبــز
والــصـــمــون كـــونـــهــا التـــؤثـــر عــلى
الصحة العامة والبيئة).وأشار مدير
عـام الـشـركـة حـسـ سـامي بـحـسب

 VKI « ÷«d QÐ WÐU ùUÐ —cMð q «uŽ

أربيل

 öÐUI  Íd−¹ ô WHOK)«

WO½u¹eHKð

Ê«œdÐ tK « bLŠ q Uý

سألت االسير: ماذا تعرف عن اخلليفة? فرد بصدق: اي خليفة?"
ن الـظـواهري ابـرز زعيـم على خـالف مقـابالت اسامـة بن الدن ومـقابالت ا
في تنـظيم القـاعدة فأن ابـراهيم السـامرائي" ابـو بكر الـبغدادي" لم يـجر مقـابلة
صحـفية الي وسلة اعالم.الظواهـري كان ينظر عن تنـظيمه و بن الدن كان ينظر
واجهـة مع الغربـي وال شك انهـما خلـقا تعاطـفا معـهما و مع تـنظيـمهما عن ا
فرؤيـة رجل بلغ الـعقـد اخلامس و اكثـر يرتـدي مالبس متـواضعـة ويتـكلم بـلغة
ثلة و ال معقدة ويحمل السالح مع عدم مجهولية فصحى غير مصطنعة و ال 
ــذهب غـيـر قـلـيل الـعـدد لن يـعـدم زيـادة ـنـتـمـ  اصـوله االجـتـمـاعـيـة و احـد ا
ـواضـيع الـتي تـنـتـقى .جـهـازه االعالمي عـرف كــيف يـقـدمه و كـذلك ا مـعـجـبـ
للحـديث عنـها وكـذلك اختـيار احملطـات التـلفـزيونيـة التي يـسمح لـها بـلقاءه من
حـيث عـدد مـشـاهـديـهـا و تـوجـهـهـا.لـكن تـطـورا طـرأ عـلى اداء اجلـمـاعـات هـذه"
اجلـمـاعات اجلـهـاديـة" بـعد دخـولـهـا الـعمـل في العـراق جـعـلـها تـخـتـار ظـهورا
لزعـامتها او بـعض عناصرهـا بشكل رسـائل بال اطار مقـابلة بعـضها صوتي
واغــلـبـهـا مـصـور وبـعـضـهــا غـايـته تـكـذيب خـبـر يــخص مـقـتل او اصـابـة زعـيم
ـا تـقوله الـتنـظـيم و قـد فعـلـهـا الزرقـاوي مـرارا لـيخـلق عـدم ثـقة عـنـد الـعامـة 
اجـهــزه اعالم تـعـاديه وقـضى اخـيـرا فـي غـارة طـيـران عـسـكـري و االعالن

قتله. شترك ب اعالمه و االعالم الرسمي و العائلة و الذي يقول  ا
ال الطـواهري و ال بن الدن و ال الـزرقاوي قدمـوا انفسـهم بالـصيـغة الرسـمية
ـنصـب و التـسمـيـة ومهـما نـصبه وهـو " اخلـليـفـة" فا الـتي اختـارهـا البـغـدادي 
احبهـما فكر مدرسة الـبغدادي غير انه وبـأستثناء اسمـاء قليلة شـغلته بعد وفاة
مـحـمـد الـرسـول تـنـال رضـا اجلـمـهـور فـمـا ان يـغـادر الـنـاس ابـا بـكـر و عـمـر
وعـثـمـان و عـلـيـا و احلـسن و عـمـر بن عـبـدالـعزيـز حـتى ال تـكـاد تـكن لالخـرين
تمـجيدا دينيا و انسانيا و حتى بعض االسماء الستة كانت و ال تزال مثار نقد
متـبادل بـ االمة.كان ظـهوره- الـبغـدادي- بزي تاريـخي واعالنه خالفته و ان
له نسب شـريف امرا غير مـثير للـتعاطف وال يسـد لهفة صـنعها تاريـخ العقائد
لـهوف عـجزات و الـكرامـات اشتـغل عـلى اغاثـة ا فهـذا التـاريخ اشتـغل عـلى ا
والبـشائـر التي يقـدمهـا شخص مـثل اخلضـر" لم يرد اسـمه في القـران" اشتغل
سيح لـكنه لم يشتغل هـدي و عودة ا كثـيرا على شخصـيات مثل السـفياني و ا
عـلى عـودة اخلالفـة بـالشـكل واالسم والـظـرف الـذي ظهـر فـيه الـبغـدادي لـيـقدم
ـكنى بـاحلمـار يوم اراد نفـسه فكـان ظهـوره اقل تأثـيرا من مـروان بن محـمد ا

صور!. مساندة الناس لصد جيش عبدالله بن علي عم السفاح و ا
بـعـيـدا عن وجـود من يشـغل اخلـلـيـفـة حلـسابـه من اجهـزة مـخـابـرات قـريـبا من
الرجل الـذي دفع بالكثير من شباب مناطق حتت نـفوذه للقتال فأن اخلليفة ظل
المح ولوال ان ـضر به قـبل اي قوة تـريد رأسه فـهو جـامد ا محـاطا بـاخلفاء ا
يزه عن االخـرين اال عدم وضعه الـلثام وهو اعالمه قـدمه صورا و اسمـا فال 
ـعهد الديني في تـقد الوعظ في العزاء مـنه لشخصية اقرب لـشخصية خريج ا

الزعيم العسكري فضال عن اخلالفة.
ـاذا لم يـقم بأجـراء حوار حـتى بواسـطـة اعالمه و من ثم ارسال الـشريط لكن 
حملطـة ما وبالـتالي ليـفهم منـاصروه و معارضـوه و غيرهم مـن الرجل فكره
اهـدافه رؤيـته? ان من يــتـجـرأ عـلى تـصـويـر نـفـسـه بـطـلب مـنه لن يـجـد في ذلك
كان وقد صور البغدادي نفسه وظهر مانعـا امنيا يخشى منه على تشخـيص ا

صوته و ما علم مكانه من الصورة.
ليس الـسبب عدم مقدرته على الـكالم بل عن ماذا سيتكـلم فالرجل اندفع للقب
كبيـر لكنه لقب احاله التاريخ لـلتقاعد و تلك كانت ضربـة وجهها لنفسه اصابته
ـنطقة مثـلما يصـيب منظف الـسالح نفسه بـسالحه.والرجل زرع منـاطق نفوذه 
ـسكـها ـذهبه فـهي ايـضا مـنـاطق  عـدا ان لـيس كل اهـلهـا من الـلون االصـلي 
ذهب لم يكن على نظـام علماني في سوريا و قواعد شعبية في العراق تنتمي 
صـلـح مع مـذهـب اخلـلــيــفــة. االغـرب من كـل ذاك هـو قــبــول جـهــازه االعالمي
لثم القاتل الذباح بسمـعة تخيف العوام فالناس تنفر و تـع على شخصية ا
الــذي ال يــبــدو انه ســـيــتــعــامل مع الـــواقع اال بــشــكل يــشـــبه افالم الــكــارتــون
سـلسالت التـاريخية. ولـذا- اعتقـد- فأن الرجل اكـتفى بوسـيلة االعالم فقط وا

ليقول انني الزلت حيا. 
اخيـرا فأنـا شخصـيا و خالل مـشاركـتي في معـارك ضد الـتنـظيم- روژ نوري
شـاويس كـان يـقود الـقـطـاع الـعـسكـري في مـنـطـقـة محـاذيـة لـلـمـوصل-حاورت
اسـيـرا وكـنت اطـمح حلـوار صـحفي مـعه و مـع قيـادي في الـتـنـظـيم لـكن االمر
كان مـستحيال عدا االسرى طبعا والسبـاب اكبر من صالحيتي فلست اتمكن
مـن نـشــر صـورتـه و ال الـتــصـريح بــأســمه ووجـدتـه مـحــشـوا بــغــضب اسـاسه
قصص من الـتـاريخ ال دليل عـلى حـدوثهـا وسألـته الـتقـيت الـبغـدادي? قال ال

اذهبت مختارا حلمل السالح? 
? قال كنت صغيرا في 2003 انت مـلتزم? قال نعم قـال ال اتذكر صدام حس

اذا?  ايجوز لك قتلي? قال نعم 
قـال النك انذال قلت له من نحن? قال ال ادري قلت له متى توفي النبي? قال ال

ادري كم سورة في القران?
 ال ادري كنت عـسكريا? كال طالبـا? نعم فالحا ايضا? نـعم بايعت البغدادي?

نعم بايعت شيخا بايعه اين الشيخ? 
ال ادري. لكـنه قال شـيئـا لـفت انتـباهي وذكـر ضابـطـا من الذين جـرى اتهـامهم
ـوصل و هـرب لـلـخـارج قـال لـقـد طـلب 5000 دوالر الطـالق سراح بـقـضــيـة ا

والدي. 
حتى هـذا العذر على فرض حدوثه لم يتغير مسلكه على يد
كـثــيـر من رجــال الـتـنــظـيم وهم لــيـســوا من فـئــة جـهـادي
افغـانـستـان والـشيـشـان فالـبــــــــغـدادي وهـو عراقي
وجد نـفسه منـــــــــقادا للـمزاوجة بـ خبـــــــرات كتب
قرأ فـيها تاريـخا يصعب بـثه من جـــــــديد ومؤيدين
هم ابــنــاء مــنــظـــومــة حــكم ســابــقــة ال يــغــلب الــتــدين

علــــــــيهم.

الـبـيـان الى (حتـول أغـلب الـدول الى
اعتماد االكـياس الورقية في الـتعبئة
بـدال مـن االكـيـاس الــبالسـتـيــكـيـة او
الـــنــايـــلـــون حـــفـــاظـــا عـــلى صـــحــة
).ولــفت الى (الــشـروع ــســتـهــلــكـ ا
بـحــمالت تـوعـيــة مـكـثـفـة لــلـتـعـريف
وضـوع واعتـمادهـا بشكل باهـميـة ا
كـــلي واالســـتــغـــنـــاء عن اســتـــخــدام
ـواطـن أكـياس الـنـايـلـون). داعيـا ا
ــســاهــمـة بــهــذه احلــمــلـة من الى (ا
خـالل مـــطـــالـــبـــة اخملـــابـــز واالفــران
بـااللـتزام بـالـتـوجـيـهـات التـي تصب
ـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة وصـــحـــة في ا

واطن). ا

اآلم أول اعراض امراض القلب

موظفو البيئة يجرون مسحاً في ديالى
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اعلن رئـيس مـجلس مـحـافظـة ديالى
عـــلـي الــدايـــنـي عن قـــرب افـــتـــتــاح
مكاتب إلصدار اجلوازات للمواطن

ــقــداديـة . في قــضــائـي  بــلــدروز وا
وقال الـدايـني  لــ (الـزمان) امس ان
دنية ( اجتمـاعه مع مدير االحـوال ا
هداوي واجلوازات العمـيد جاسم ا
اثـمـر عـن االتـفـاق عـلى فــتح مـكـاتب
ـنـاطق جـديـدة إلصــدار اجلـوازات 
مخـتلـفة في احملـافظـة بعـد الطـلبات
الـــــكــــثــــيـــــرة الــــتـي قُــــدمـت بــــهــــذا
اخلــصــوص) . وبــ الــدايــني   ان
(الـــهــــدف مـن هــــذه اخلــــطــــوة هـــو
ــواطـنـ في الـتــخـفـيـف عن كـاهل ا
ـــذكــــورة و تـــســــهـــيل االقـــضــــيـــة ا
اجــراءات حـصــولــهم عــلى جـوازات
ا يخدم الصالح العام ) . السفر و 
ومن جـانب آخـر قـال عـضـو مـجـلس
مـحـافـظـة ديـالى عـامر الـكـيالني ان
نـاطق الـشرقـيـة في ديالـى ومنـها (ا
ناحيتي مندلي وقزانية   تعاني من
مــوجـات ســيـول جــارفــة في مـواسم
االمـطـار من كل عـام تـؤدي في اغـلب
االحـيـان الى خــسـائـر مـاديـة كـبـيـرة

ودفع االهالي للنزوح ) . 
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واضـاف الـكيـالني لــ (الـزمان) امس
ـنـاطق تـنـتـظـر مـنـذ عـقود ان (تـلك ا
مشروع بناء سد في حوض ترلساق
قرب احلدود مع ايران لتـجميع مياه
الـسـيول وهـي كمـيـات كـبـيـرة جدا)
ــثل حــلم ــشــروع  الفــتــا الـى ان (ا
ـناطـق احلدودي وسـيـحـقق فـوائد ا
كبيرة ابرزها تـام مياه قادرة على
احيـاء الزراعـة ومـنع هجـرة االهالي
بـسـبب اجلــفـاف كـمـا انـهـا سـتـؤدي
ـوجـات الـسـيـول الى  وضع نـهـايـة 
اجلـــارفــة الــتـي دمــرت الــكـــثــيــر من
ـــتـــلـــكـــات االهـــالي في الـــعـــقـــود

ــاضــيــة بــاالضــافــة الى امــكــانــيـة ا
استغالله كـمشروع سـياحي) . ودعا
الكيالني الى  (ضرورة انتباه وزارة
اضـية الى اهـمية بـناء سد وارد ا ا
ترلـسـاق كونه مـشـروع ستـراتـيجـية
ســـيـــكــون لـه اثــر ايـــجـــابي في دعم
ــنـاطـق احلـدوديــة وديــالى بــشـكل ا
عـــــام) . الى ذلـك قــــال مـــــديــــر اعالم
صـــحـــة ديـــالى فـــارس الـــعــزاوي لــ
(الـزمـان)  إن  (دائــرة صـحـة ديـالى
طـالبـت بتـخـصـيصـات مـالـيـة لعالج
ستعـصية خارج رضيـة ا احلاالت ا
الـبالد ولتـدريب الـكـوادر الطـبـية ) .
واضــــاف الـــــعـــــزاوي انـه (نـــــظــــرا
لـلــظـروف الـتي مـرت بـهــا مـحـافـظـة
ـالـية ديـالى ولقـلـة الـتخـصـيـصات ا
ــطـــالــبــة الـى دائــرة الــصـــحــة  ا
وبــــعــــدد من الــــكــــتب الــــرســــمــــيـــة
بــتــخــصــيص مــبــلغ ســنــوي لــعالج
رضية خارج البالد والتي احلاالت ا

يــتــعــذر عالجــهــا في الــداخل ووفق
ضـوابط وتـعـلـيـمـات وزارة الـصـحـة
والـبـيـئـة العـراقـيـة وضـمن مـيـزانـية
احملـــافــظـــة) . وبــ الـــعــزاوي  انه
ـالـية (لـعدم كـفـايـة التـخـصـيصـات ا
ـقــررة لـدائــرة صـحـة ديــالى نـظـرا ا
الحتياجاتـها الكبيـرة والتي تستغل
ــســـتــلـــزمــات فـي شــراء االدويـــة وا
الـطـبـيـة واعـادة الـتـأهـيل والـتـرمـيم
وامـــور كــثـــيــرة اخـــرى حتــتـــاجــهــا

ؤسسات الصحية)  مبينا انه ( ا
مــخــاطـبــة ديــوان احملـافــظــة بــكـتب
ـناقلة من رسميـة في حال امكـانية ا
تخـصيصـاتهـا واألخيـرة ترد بانه ال
الـية بـإضافة كن مـفاحتـة وزارة ا
تـخــصـيـصــات مـالـيــة اضـافـيـة دون
قـــرار من االمـــانـــة الــعـــامـــة جملــلس
الــوزراء حــسب تــعــلــيـمــات تــنــفــيـذ
وازنة االحتادية والـتي تؤكد بعدم ا
جواز اضافة تخصيصات مالية بعد

وازنة). اقرار ا
واعلـنت مديـرية البـيئـة في محـافظة
ديـالى  انــهـا اجـرت مـسـحــا بـيـئـيـا
إلحـدى الـقـرى الــزراعـيـة في نـاحـيـة
ـسح جـاء كـنــعـان فــيـمـا اكــدت ان ا
لــغـــرض تـــقـــيـــيم الـــواقع الـــبــيـــئي
لألنــشـطـة اخلـدمــيـة والـصــحـيـة في
القـرية . وقال مـدير بيـئة ديـالى عبد
الله هادي الشمري لــ (الزمان) امس
ان (فريـقا فـنيـا برئـاستـنا ومـسؤول
اخملتبـرات والكيـمياويـات واالشعاع
وكال حـــــسب اخـــــتـــــصـــــاصـه قــــام
بــزيــارة  مـيــدانــيـة الى قــريــة  كـوام
الــشــيخ تــمــيم  في نــاحــيــة كــنــعـان
الـتـابـعـة لـقـضـاء بـعـقـوبـة  لالطالع
عـــلـى الـــواقع الـــصـــحي والـــبـــيـــئي

لـلـقـريـة). واضـاف الـشـمـري  انه 
ـــيــدانـــيـــة ســحب (خـالل الــزيـــارة ا
اء اخلام ومـياه الشرب اذج من ا
اذج من الـتربة لغرض اضافة الى 
اجراء الـفحوصـات اخملتـبريـة لها) .
واكـد مـديـر بــيـئـة ديـالى ان (فـرقـنـا
الـبــيــئــيــة مــســتــمــرة في جــوالتــهـا
ـيـدانـيـة لـعـمـوم مـنـاطق احملـافـظة ا
لـــلـــوقـــوف عــــلى الـــواقع الــــبـــيـــئي
ناطق  اضافة الى والصحي لتـلك ا
اجـــراء فــــحـــوصـــات مــــخـــتــــبـــريـــة
وكــيـمــيـاويــة واشـعــاعـيــة لـلــمـواقع

اخلدمية  والصحية فيها).
واعـــلـــنت مـــديـــر  دائــرة  الـــهـــجــرة
ـــهــجـــرين في مـــحــافــظـــة ديــالى وا
ابــتـهــال الــدايـني  شــمــول  نـازحي
ـسـاعـدات ـقـداديـة بـا قـرى  قـضـاء ا
االنـــســـانــيـــة. وقـــالت الـــدايــني   لــ
(الــزمـان) امـس انه  ( اغــاثـة 360
عــائـلــة نــازحـة في قــريــتي   " شـوك
ـقـدادية الر والـفـاروق في قـضاء ا
ـــــســـــجــــلـــــ لــــدى الـــــدائــــرة من ا
ـساعـدات االنـسـانـيـة الواردة من بـا
ـهجـرين) مـشـيرة وزارة الـهجـرة وا

ساعدات التي  توزيعها الى ان (ا
تضـمنت سـلة غـذائيـة وسله صـحية
ومــنـزلــيـة) . واكــدت مـديــر الـهــجـرة
ــــــهـــــجــــــرين فـي ديــــــالى عــــــلى وا
ـيــدانــيـة في (اســتــمـرار كــوادرهــا ا
اغاثة العـوائل النازحـة والعائدة في
عموم مـناطق احملافـظة على ضــــوء
ما تردنا  من مسـاعدات انسانية من

هجرين). وزارة الهجرة وا
واعــلـن  رئــيس مــجـــلس مــحــافــظــة
ديـالى الـدكـتــور عـلي الـدايـني   عن
انـعـقـاد اجلـلـسـة 155 بـحـضور 19
عـضــوا والـتي نـاقــشت تـقــيـيم عـمل
ا تبقى من الدورة اجملالس احملليـة 

االنتخابية . 
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واوضح الـــــدايــــني   ان ( اجملــــلس
ادان خالل اجللـسة االعـتداء الـسافر
عـلى مـدير نـاحـيـة الـعـبارة امس من
قــبل جـهــات مـســلـحـة وصــوت عـلى
اقالة عضو اجمللس احمللي الذي قام
باالعتـداء واحالته لـلقضـاء وتشكيل
ـعـاقـبـة ـعـنــيـة  جلـنــة من الـدوائـر ا
ـــشـــاركــ ــوظـــفـــ اخلـــمــســـة ا ا
بـاالعــتــداء). واضـاف الــدايـني   ان
(اجملــلـس قــرر ايــضــا نــقل الــدوائــر
احلـكـومـيــة في نـاحـيـة الـعـبـارة الى
ـــركــز حلـــمــايــتـــهــا من اي مـــبــنى ا
جتــاوزات مـسـتــقـبـلــيـة ونــقل مـركـز
الشرطة الى مبـنى الناحية احلالي).
ومن جـانب آخـر قــالت رئـيس جلـنـة
الـبـيـئـة في مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى
ان جنـــاة الـــطـــائي  لـ  ( الـــزمـــان ) 
ائـيـة تـرفع شـهـريا ـوارد ا (كـوادر ا
20 طن من النفايات شهريا من نهر
ثل شـريان احلـياة خريـسان الـذي 
غـذي جلميع محطات في بعقوبة وا
االســالــة الــتي تــؤمن مــيــاه الــشـرب
لنـحو 250 الف نسـمـة ) . واضافت
الطـائي ان  (رمي النـفايـات في نهر

خـريـسـان خــطـا فـادح وجتـاوز غـيـر
مـقـبـول وسـيـؤدي الى تـلـوث مـيـاهه
داعـيـة الى ضـرورة اتـخـاذ اجـراءات
ـتجاوزين). ومن جهة حازمة بحق ا
اخــرى دعــا الــنــائب  عـن مــحــافــظـة
ديـالى  رياض الـتـمـيـمي إلى إحـياء
ـغــلق مــنـذ 16 مــتــحف احملـافــظــة ا
سنـة. وقال التـميـمي  لــ ( الزمان ) 
إن  ( مـتــحف ديـالى مـغــلق مـنـذ 16
سـنـة رغـم أهـمـيـته فـي كـونه رسـالـة
ــعـــرفــة الـــعــمق مــهـــمــة لألجـــيـــال 
الـتــاريـخي حملـافـظــتـهم ودورهـا في
ــمـتـدة آلالف الــرسـالـة اإلنــسـانــيـة ا
الــسـنــ ) . وأضـاف الــتـمــيـمي أن
(ديــالى تـــضم أكــثــر من 900 مــوقع
اثري تمتد حلقب تـاريخية مهمة في
تــاريخ وادي الـــرافــدين وصــوال الى
ــتـــأخـــرة مـن احلـــضــارة ـــراحـل ا ا
اإلسالمـية) . وأوضح الـتـمـيمي  أن
ـــواقع اغــــلـــبـــهـــا لم يـــجـــر ( تـــلك ا
الـــتـــنـــقـــيـب فـــيـــهـــا )  داعـــيـــا إلى
ــراكــز (ضــرورة خـــلق شــراكـــة مع ا
الـدولــيـة واجلــامـعــات من اجل فـتح
ـــعــركـــة خــفـــايــا أفــاق الـــتـــنــقـــيب 
ـة فـي مـحــافـظـة احلــضـارات الــقـد
ديالـى ) .  فيـمـا اعلن مـحـافظ ديالى
مـــثـــنى الـــتـــمــيـــمي  ان  ( قـــوة من
مديريـة استخـبارات مكـافحة ارهاب
ديــالى وبــإشــراف قــيــادة عــمــلــيـات
احملـافـظة نـفـذت عـملـيـة مـداهـمة في
نطـقة كلي بـاحملافظة قاطع النـدى 
واشــتـبـكت مـع اربـعـة انــغـمــاسـيـ

اجانب ) .  
واضـاف الـتـمـيـمي لــ (الـزمان)   ان
( الـــقــــوة تـــمـــكـــنت من قـــتل هـــؤالء
االربـعـة فـيـمـا اصـيب احـد عـنـاصـر
الــقــوة بـــجــروح )  مــشــيــرا الى ان
(الـــقـــوة ضــــبـــطت بــــحـــوزة هـــؤالء
االرهابي احزمة ناسفة اضافة الى

اسلحة واعتدة ومواد غذائية ) .  
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يـنــفق مـرضى الـنــفـوس جـهــوداً اسـتـثــنـائـيـة فـي الـتـعـتــيم عـلى أخــبـار األذكـيـاء
وهـوب  ال لشيء االّ ألنهم يفوقونـهم فطنةً وذكاء  ويتـقدمون عليهم على كل وا

ستويات علميا واجتماعياً ... الصعد وا
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وهذه احلالـة احلانقـة على العـناصر االستـثنائـية من العراقـي ال جتد لـها مثيالً
عنـد األخرين في الـدول االخرى .. ال بل جتـد العـكس تمـاما حـيث يُـبّرز الـتفوق
ــذاهب والـقــومـيـات واالبـداع ويــشـاد بـهــمـا وبــكل قـوة رغم اخــتالف األديـان وا

واأللسنة ..
-3-

ـشهـداني ـوهـوب مـحـمـد طـالب ا ومن مـصـاديق ذلك مـا وقع لـلـشـاب الـعـراقي ا
الـذي جلـأ الى ( الـنرويج ) بـعـد مـقتل والـدته ابّـان الـصراعـات الـطـائفـيـة احلادة

التي شهدها العراق في عام 2006
شهداني االول على الـنرويج كلها في الـدراسة الثانوية  لقـد كان محمد طالـب ا

وفي وقت قياسي يقل عن الزمن الدراسي 
عمول بها في النرويج . عادالت ا عدل عالٍ غيرّ ا االعتيادي و

لقد دخل كلية الطب فوراً وبدون ابطاء 
هم : وا

رحلة االعدادية بعام ونصف  انه تمكن من اجتياز ا
عهود وهو  3 سنوات . اي نصف الوقت ا

واستطاع ان يُكمل سنةً دراسية جامعية بفصل واحد ..
وعـنـد ظـهـور هـذه الـدالئل عـلى نــبـوغه وتـفـوقه تـوّجه وزيـر االنـدمـاج الـنـرويـجي

بنفسه الى كلية الطب الستقباله عند مدخل الكلية ح ابتدأ الدوام فيها .
ولقـد اجتـمع بالـوزير وطـلب منه اقـتراحـات لتـعديل قـانون االنـدماج في الـنرويج
ـتـعـلـقــة بـالـلـغـة ـقـتــرحـات  وافق عـلـيــهـا  خـاصـة تـلـك ا وحـ ذكــر له بـعض ا

النرويجية الصعبة التي يُلزم الطلبة بتعلمها .
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انّ لـلمـتفـوق حـقاً عـليـنا والبـد أنْ يكـونوا مـوضعَ التـقديـر والتـكر واحلـفاوة
تمهيداً لالفادة منهم في ميدان اخلدمة العامة للشعب والوطن .

-5-
ـتنـفذة في ولألسف الشـديد لـقد ضـربت الكـتل السـياسـية ا
ـــعـــايــيـــر والـــضـــوابط واألعــراف الـــعــراق اجلـــديـــد كلَّ ا

ــتـمـيـزة  والـلـيــاقـات في الـتــعـامل مع هـذه الــشـريـحـة ا
ـنــســوبـيــات واحملـاصــصـات وقـدّمـت احملـســوبـيــات وا
أسـاســاً في تـعــامالتـهــا مع اآلخـرين فــتـقــدّم أنـصـاف

وهوب .. األمي على ا
فارقة . وهنا تكمن ا

اكياس ورقية لوضع الصمون


