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وبــغــداد والــبــصـرة حتـت االحـتالل
الـبـريـطـاني. لم تـكن مـسـيـرة الـعراق
ـا كـان إلـى عـصـبـة األ سـهـلـة وإ
البــد من احلــكــومــة الـعــراقــيــة الـتي
تـشكلت سنة  1921أن تبذل من اجل
جهودا مضنية  حتـقيق هذا الهدف 
وتــنــفـذ الــتــزامــات كـثــيــرة  وتــلـبي
شـــروطـــا قــاســـيــة . وحـــسب نـــظــام
االنــتــداب كــان هــنــاك مــســتــشــارون
بـــريــطــانـــيــون إلى جـــانب كل وزيــر
سـتشارون عـراقي  ويرتـبط أولئك ا

ندوب السامي البريطاني . با
ووافـق ملك العراق فيصل األول على
إيــفـاد  11عــضــوا من مـجــلس األمـة
ـثـلـون مـخـتـلف قـومـيـات وطوائف
الـــعـــراق إلى جـــنـــيف لـــيـــحـــضــروا
احـتـفال عـصـبة األ بـقـبول الـعراق
عـضوا جـديدا وفي الـيوم الـثالث من

تـشرين األول –أكـتوبـر سنة 1932

االحـتـفـال بـرفع الـعـلم الـعـراقـي فوق
سـارية مـقر الـعصـبة مع أعالم الدول
األخــرى وقـــد عــ نــوري الــســعــيــد
ثـال للعراق فـي عصبة األ نـفسه 
وكــــان أول مــــنـــــدوب عــــربي يــــدخل
ـلك الــعـصــبـة. فـي تـلك االيــام وجه ا
فـيـصل األول بـيـانـا الى الـشـعـب قال
فـيه" أن الـعـراق أصـبـح حـرا طـلـيـقا
الســـيـــد عـــلــيـه غــيـــر إرادته ...نـــحن
مــــســـتـــقـــلــــون " وطـــلب من احـــرار 
الــصـــحــفــيــ أن يــكـــتــبــوا ذلك إلى
الــشـعب بـأحـرف بـارزة قـائال لـهم : "
اذهبوا ب إخوانكم وانشروا عليهم
كـــــلـــــمــــــاتي هـــــذه ...إنـــــنـي وبالدي
مستقلون  الشريك لنا في مصاحلنا
والرقـيب عـلـينـا بـعد دخـولـنا عـصـبة
األ إال الـــله " وتــبـــودلت بـــرقــيــات
الــتـهـانـي بـهـذا احلــدث الـكـبــيـر بـ
ـلك جورج اخلامـس ملك بريـطانيا ا
ـــلك فــيـــصل االول مــلـك الــعــراق وا
وكــان الـعــراق اول قـطــر يـتــحـرر من
االنـتـداب ويـدخل عـصـبـة اال الـتي

فرضت االنتداب.
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وكــمـا هــو مـعــلـوم ظل الــعـراق مــنـذ
االحــــتـالل عـــام 2003 بــــدون عــــيـــد
وطـــني وبــدون نــشـــيــد وطــني. كــان
بـعض من نصبهم االمريكيون حكاما
للعراق ارادوا ان يكون يوم االحتالل
9 نــيـســان هـو الــعـيــد الـوطــني لـكن
اتضح ان عموم ابناء الشعب ترفض
ذلـك فال يـوجـد شـعب يــحـتـرم نـفـسه

يسمي يوم احتالله عيدا وطنيا.
ضـحك كـثـرة االعيـاد والـعطل ومـن ا
الـرسمـية وغـير الرسـميـة في العراق
وصـل عـددهـا نـحو 150 يـومـا لـيس

من يبنها العيد الوطني.
وكـانت احلـكـومة قـررت في الـسادس
مـن شهـر شبـاط عام 2008 ان يـكون

." ولـــلــتــاريخ نـــذكــر ان الــدولــة األ
الـعـراقيـة احلديـثة تـاسست في سـنة
 1921بعد عام من تأسيس عصبة
األ سـنـة  1919وكـمـا هـو مـعـروف
فـــأن مـن ابـــرز مـــا تـــمـــخـــضت عـــنه
ـية األولى وقوع أحـداث احلرب الـعا
ــوصل الـــعــراق بـــواليـــاته الــثـالث ا
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تـــثـــبط من هـــمـــمك دافـع عن افـــكــارك
واهدافك التي تنوي الوصول لها.

5- اعـثر على الـوقت الضائع غـالبا ما
يـــتم اهـــدار الـــوقت مـن دون ان يــعـــلم
الــشـخص فـيم اهــدر ذلك الـوقت لـذلك
يـنـبغـي ان تعـثـر على الـوقت الـضائع

وما الذي يهدر الوقت.
6- ادوات الــتــنـظــيم اسـتــخـدم ادوات
ـكن من خاللـها تـنـظـيم الوقت الـتي 
تـقسـيم الوقت بصـورة منظـمة وتنـفيذ

مهام محددة في توقيتات معينة.
7- احـتفظ بقوتـك عندما تـفرغ بطارية
الـهاتف فـهو يتـوقف تمامـا عن العمل
فال جتــعل بـطـاريــتك تـنـفـذ اشــحـنـهـا
دومـا في حـالـة شـعـورك بـالـتـعـب بأن

تأخذ قيلولة ولو بسيطة.
8- حـدد االعـداء عـنـد سعـيك لـتـحـقيق
اي هـدف تـكـتـشـف دومـا وجـود اعداء
يــــحـــاولـــون اعــــاقـــتك ســــواء كـــانـــوا
اشـخاص او ظروف او اشـياء حددهم

حتى تعرف كيف تتعامل معهم.
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يــســعـى الــكــثــيــر من االشــخــاص الى
حتــقـيق اهــدافـهم فـي الـعـمـل بـصـورة
ــــزيــــد من ســــريــــعــــة من دون بــــذل ا
اجملـهود ويقدم خبراء االدارة  10طرق
ــكــنــهـا ان حتــقق اهــدافك ســحــريــة 
ـكن. بـاســرع طـريـقـة واقل مـجـهـود 
وتــأتي احلــيل الــعــشـرة عــلى الــنــحـو

التالي:
1- كـلـمـة ال حـدد اولـويـاتك بـنـفـسك ال
جتعل اي شخص ايا كان يحددها لك.
2- انـــشــــطـــة ذات قـــيـــمــــة ركـــز عـــلى
االنـشـطـة ذات قـيـمـة وابـتـعـد عن تـلك
االنـشطة التي ال تخدم اهدافك البعيدة

دى. ا
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3- الـنوم احتفظ دوما بحقك في النوم
7 او 8 سـاعات حتى تكون قادرا على

التركيز بشأن اهدافك في العمل.
4- دافـع عن افـكـارك جتاهـل دوما تـلك
االشــيــاء الــتي حتــاول ان حتــبـطك او

واشنطن
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هـذا هـو الـعراق  جـدلـية مـتـراكمـة من الـهـدوء واالنتـظـار النـسـبي  الى تـفاعل
ـتـكـئـون على االرادات الـشـعـبيـة لـلـمقـدمـات الـثـورية  فـقـد ظن الـفـاسدون  وا
ـقوالت الـتهـديد معـاول هي باالسـاس مـنخـورة  بأن الـشـعب اصبح مـدجنـاً  
بــاخلـوف من عـودة الــدواعش  مـادروا أو بـاالحـرى اليــريـدون أن يـدروا  بـأن
سـتـعمـرين ألنظـمـة خائـفة  أمـا الشـعب فـهو من لـبس اخلوذ  داعش فزاعـة ا
واجهـة التي دوخـت العالم كـله  ورفعـت شأن العـراق . فال خوف من وكانـت ا
الـتـهـديـد  والـتـعـويـذات الـتي يـطـلـقـهـا اجلالـسـون خـلف الـكـراسي  مـاهي إال
تعـطيل لالرادات  مثـلمـا يقولـون العجـلة من الـندامة  ال .. حـسابات الـشعوب
ضـايف  وينتظرون تكـئ على وسادات ا للـزمن  ليس مثل حسـابات اولئك ا
عيـشة  وفقدان االمل من وجوع من شـدة حرارة الصيف  وقـهر ا حصـاد ا
ـتـحـكـمـون به كل شيء  ولم يـبـقى لـسـكـان بالد الـرافـدين  سوى نـظـام أكل ا
قاهي  أو ـأسي  وتعطل العـقل الشاب البـشري من كثرة اجلـلوس با تراكم ا
سـواك مـحـضيـة مـنـهم . أنه الـعراق  إذا افـلح الـبـعض مـنهم  دفـع العـربـانـة 
كـثـيـرا مـاراهن الـعـديـد من احلـكـام  بـأن اجلـور وصـرامـة الـقرارات  وغـالظة
العـصي  وفتح فوهات البنادق  ودفن االحياء  وتيبيس االموال العامة بشرط
ـنـافــذ أمـام ريـاح الـعـراق احلـارة  ويـجـعل ـكن ذلك أن يـغـلق ا الـفـاسـديـن  
أمن من تلك الرياح  ولو الى زمن تـنعمون باموال البالد دون دفع الـثمن   ا
حتى يـتمـكن هـؤالء من جتفـيف ماتـبقـى من االرث الوطـني لهـذا البـلد . ال .. لم
ـكـنـاً الـسكـوت عـلى الـنـهـابـ واحلـرامـيـة والـفـاسـدين  تـراكمـت اعداد يـعـد 
الشـباب الـعاطـل عـن العـمل  وقعـد اصحـاب الشـهـادات العـليـا في البـيوت 
وظل األمـيون  والذين اليشتغلون سوى ( (17دقـيقة في اليوم هم اسـياد البلد
. إنه العـراق .. ال ولن يستك الشعب حتى تتـحقق احلقوق  بازالة الفاسدين
ومحـاكمتـهم  وادارة البلـد خارج مـحكومـية احملاصـصة والـطائفـية والعـرقية 
فإذا تـصور البعض من إن هذه الوثبة أن تخبـو  فأن انتفاضات خرى ستندلع
 فال أحد يـستطيع وقف التـراكمات الشـعبية إال باالسـتجابة للـمطالب . إن لغة
ـدســوســ عــلى الــتــظـاهــرات الــشــعــبـيــة الــعــفــويـة  هـي مـحــاوالت كــثــيـرا ا
ماتسـتخدمهـا االنظمة العـاجزة  فالتـظاهرات شعبـية عفويـة اليقودها حزب وال
ا جرى التعاقد ب الفقراء العاطل اجلائع وب ذوي الشهادات كيـان  وإ
الـعـلـيـا الـعـاطـلـ ايـضـاً . لـيـعرف احلـكـام عـلـى اختـالف مـواقـعهـم  إن الـثـقة
ـطالب كن مـعـاجلة ذلك إال بـاالسـتـجابـة  مـفـقـودة ب الـسـلطـة والـشعـب  وال
وضـوعية لالزمة العراقية  عليهم اعالن الشـعب . إذا اراد السلطوي النظر 
ـوارد البالد واحالـتهم للـمحـاكم  وايجاد حل حـقيقي اسمـاء احليتـان النهـابة 
ئة من وارد واربع با لك اغنى ا الزمة البطالة واجلياع  فليس معقوال بلدا 
ـظاهـرات سلـميـة واليحـق للـسلـطة واجـهزتـها سـكـانة في حـالة فـقر حـقيـقي . ا
ظاهرات أن تطعـن من بعض السلطات اطالق النـار عليهم  واليجـوز لسلميـة ا
من انهـا مدسوسة  ست محافظات ثارت وسـيلتحق بها اجلميع إذا ماتداركت
طالب الشعب  وهي مشفوعة بوصايا االهية  ومغمسة بدم الشهداء السـلطة 
 ومؤمـنة بالوطنـية العراقـية  وليعلم اجلـميع االن وبعد غد
إنه الــعـراق  وهــذا شـعـبـه الـذي قـدم اكــثـر من خــمـسـ
جـريــحـا وعـدد من الـشـهـداء  وســيـسـتـمـر حـتى إجنـاز
مطـاليبه  فإذا عـجز فهم احلقـيقة  فعـودوا للتاريخ 

إنه العراق .. فهيهات من هذا الشعب الذلة .
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اعلنت مـجموعـة قنوات (الـشرقية)
رفـضَـهـا لكل اشـكـال االِعـتـداء على
ؤسـسات االعالميـة والصحـفي ا

والعامل في محطات التلفزيون .
وقـال متـحدث بـاسم اجملمـوعة (اِن
مـجـمـوعـةَ قـنـوات الـشـرقـيـة تَـفـتحُ
ابوابهَا واستديوهاِتها في العراق
وجـــمــيع اِنـــحــاء الــعــالـم جلــمــيع
الـقـنـوات الـعــراقـيـة والـصِـحـفـيـ
الــــعــــراقـــــيــــ الــــذين تــــعــــرضت
مـــؤســـســـاتُـــهـم لالذى . وتـــلـــتـــزم
ـؤســسـات الــشـرقــيـة مع جــمــيع ا
االعالمية العاملة في البلد بالدفاع
عن وحـدة الــعـراق ارضــا وشـعــبـا
وصيانةِ احلريات وحقوق التعبير

تاحة). في كل وسائل االعالم ا
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ـتــحـدث (ان الـتــضـامن مع واكــد ا
ـــهـــنـــة ال يـــقـــتــصـــر عـــلى زمالء ا
ـسـانـدة الـلـفـظـية بل الـعـواطف وا
سـيـكـون ذا طـابع عـمـلي وسـتـكون
جمـيع امكانـات مجمـوعة الشـرقية
ــا فــيــهـا الـصــحــفــيـة والــفــنــيـة 
االســـتــوديـــوهـــات ومــراكـــز الــبث
مـتـاحـة جلمـيع الـقـنوات الـوطـنـية
رافـض بـقوة ايَ محـاولة لـتكـميم
االفـواه وكـبح احلـريـات وتـعريض
ـــعـــنـــوي الـــصـــحـــفــــيـــ لالذى ا
واجلــســدي). مــضــيــفــا(اِن حــريــة
االعالم في الـــعــــراق هي جـــزء من
سـيـادة هذا الـبـلد الـعـزيز وعـنوان
كــبـيـر نـتـمــسك به ونـدافع عـنه في

اقتحـام من قبل مجهـول بحسب
ما أعلن كل منها في بيان.وأشارت
قـناة (أن أر تي) إلـى (أن مسـلـح
ـعـدات مـا أقــدمـوا عـلى حتـطــيم ا
دفـع بـهـا إلى إيـقـاف الـبث مـؤقـتـاً
واســــــتـــــحــــــوذوا عـــــلـى هـــــواتف
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من جهـتها نـشرت قـناة (العـربية)
تـصـويـراً لـكــامـيـرا مـراقـبـة يـظـهـر
نـــــحـــــو 12 رجـالً يـــــرتـــــدون زيــــاً
عــســكــريــاً وخـوذات يــقــتــحــمـون
مـكــتــبــهــا في بــغــداد ويــخــلــعـون
الشـاشات عن اجلـدران إضافة إلى
عمليـات تخريب. ولفـتت (العربية)
إلى (أنها تلقت ضمانات من مكتب
ـهـدي رئــيس الـوزراء عـادل عــبـد ا

بالتحقيق في احلادث).
ــمـــثــلــة وفي هـــذا اإلطــار قـــالت ا
ـــيـــة في الـــعــراق هـــيـــنــيس- األ
بـالســـخــــارت إنـــهـــا (صــــدمت من
الــتـخـريب/الـتــرهـيب الـذي قـام به
مـسـلـحـون مـلـثـمـون).وأضافت (أن
ـطـلـوب جهـود حـكـوميـة حلـمـاية ا
. اإلعالم احلـر أفـضل الـصـحـافـيـ
ـوقـراطـيـة الـقـويـة). ضـمـانـة لـلـد
وصرح مصدر أمني لوكالة فرانس
بـــرس (إن قــنــاة مــحـــلــيــة أخــرى
الـنــهـرين قــد  مـداهــمـة مــقـرهـا
وتدمير معداتـها إضافة إلى تلقي
قـــنـــاتي هـــنــا بـــغـــداد والـــرشـــيــد

تهديدات).
ـاضي أبـلغ عـلى مــدار األسـبـوع ا

ـدونـون والنـاشـطـون في مـناطق ا
جـــنــوب الـــبالد أيـــضــاً عن تـــلــقي
ـات هـاتـفـيـة رسـائل نـصـيـة ومـكـا

تهددهم وأسرهم.
ـرتــبـة 156 من ويـحــتل الـعــراق ا
ب 180 دولـــــــة عـــــــلى الئـــــــحــــــة
ؤشـر حرية "مراسلـون بال حدود" 
الصـحافـة في العـالم لـلعام 2019.
وانـتــقــدت (مـراســلــون بال حـدود)
(القيـود التي تفـرضها قوات األمن
على الصحافي باعتبارها تقييداً
غير متناسب وغير مبرر للحق في
اإلعالم). وقـــالت رئـــيــســـة مـــكــتب

الشرق األوسط لـلمنـظمة صـابرينا
بــــنـــوي(بــــدالً من حــــظــــر جـــمــــيع
األنــشـطــة الــصـحــافـيــة يــقع عـلى
عـاتق الـقـوات األمـنيـة والـسـلـطات
احملـــلــــيـــة واجب ضـــمـــان سالمـــة
الـصــحـافــيـ حـتى يــتـمــكـنـوا من

إجناز تقاريرهم).
من جــهـته اعــتــبـر رئــيس مــرصـد
احلريات الصحافـية زياد العجيلي
ـــــرة األولى الـــــتي (إن هـــــذه هي ا
ــاثــلـة نـشــهــد فــيــهــا مــحــاوالت 

لترهيب وسائل اإلعالم).
وقال العـجيلي لـفرانس برس (هذه

لـو كـانت هنـاك مـؤامـرة اميـركـية خـلف الـتظـاهـرات الـعراقـيـة لكـانت قـد جنحت
بسـرعة في قـلب نظـام احلكم. فـهـناك اسـتيـاء عام من الـنظـام السـياسي بـرمته
واالسس التي قـام علـيهـا من مشـاركة في تـقاسم مـغا الـسلـطة وفـساد هائل
ادى الى عزلـة شرائح واسعة من اجملتمع عن طرق الترقي والتقدم االقتصادي

واالجتماعي. 
لـو كـانت هنـاك مـؤامرة امـيـركيـة تخـطط الن يـستـولي جـنرال عـراقي فـيهـا على
تحالفة مع احلكم بـعد تظاهرات شعـبية لتمت بسـرعة. صحيح ان اجلماعـات ا
ايران كـانت ستقـاوم لكن مـقاومتـها ما كـانت لتسـتمـر طويال لو كـان هناك دعم
اميـركي. على مؤيدي النـظام احلالي ان يطـمئنوا فهـو لن يسقط النه مدعوم من
اميـركا وايران والقيادات الديـنية العراقيـة رغم ان تلك االطراف الثالثة ال تتفق
على كل شئ لـكنها مـتفقة عـلى عدم سقوط نـظام احلكم القـائم في العراق وهو
ـتـظاهـرون الذي يـأسوا بـعد سـنوات طـويلـة من حديث االصالح ما يـطالب به ا
ستقبل وشعـاراته التي لم يحصلـوا منها على تـغيير حـقيقي حلياتـهم او امل 

افضل. 
ؤامـرة على العقل الـتقليـدي احملدود الذي ال يسـتوعب الظواهر تقـوم نظريات ا
والتغـييرات الـكبرى الـتي حتصل فـيبدأ بنـسبتـها الى قـوى خفيـة غير مـعلنة او
يؤلف ويـصدق قـصصـا عن قيـام اطراف مـختـلفـة بالـوقوف وراء مـا يحدث. اال
ؤامرة في العراق هي اعقـد من ذلك. فقد اتت من اطراف عراقية ان اتهـامات ا
نافـذة ومشاركـة في احلكم فـمثال يتم تـداول حديث ادلى به قبل اسـابيع االم
الـعـام لــعـصــائب اهل احلق قــيس اخلـزعـلـي يـحـذر فــيه من مـؤامــرة امـيــركـيـة
ــهـدي مع الـذكـرى الــسـنـويـة االولى صـهـيـونـيــة السـقـاط حـكــومـة عـادل عـبـد ا
لـتـشكـيـلهـا. كـثـيرون اهـتـموا بـذلك احلـديث واتخـذوه دلـيال عـلى وجود تـخـطيط
مسـبق ومجهول وتامري يقف خلف التظاهرات. لكن التظاهرات في احلقيقة لم
تكن سـرا بل ان االعداد لها كان مستمرا منذ اسابيع حتت هاشتاغ نازل اخذ
حـقي. وحـتى لـو فــرضـنـا جـدال بـان هـنــاك جـهـات مـعـاديـة اليــران وحلـلـفـائـهـا
ـتــظــاهــرين عــلى الـتــخــطــيط فــإنّ من الــغـريـب ان يـعــتــقــد احـد انّ ســاعــدت ا
دن االخرى يفعلون ذلك من اجل وت في بغداد وا تظاهرين الذي يواجهون ا ا
ا يكـون بعضـهم من الناس الـبسطاء او اي طرف فـهم يخاطـرون بحياتـهم. ر
متـواضعي التعلـيم لكن ال احد يخـاطر بحياته بـهذه الطريـقة اال من اجل قضية

ومبدأ او بعد وصوله الى درجة اليأس من اي تغيير في حياته ومجتمعه. 
ـتظاهرون يوم االول من يسـألني احد القلـق من التظـاهرات هل صحا هؤالء ا
تـشريـن االول اكتـوبر فـجـأة ليـعرفـوا حـقيـقة الـبـطالـة والـفسـاد والطـائـفيـة التي
يـحتـجـون ضـدها. طـبـعا ال  ,ولكـن االحتـجـاجـات الشـعـبـية عـلى مـدى الـتاريخ
تــنــطــلق من شــرارة لــكــنـهــا ال تــشــتــعل وتــتــوسع اال اذا كــانت هــنــاك ظـروف
ثل الـقد الـذي يقول بـان الشـبعان مـا يدري بـاجلوعان موضـوعية لـذلك. ان ا
يؤشـر الى وضع خطير على اي مجتمع او بلد. لذلك فان من اخلطير ان يتوقع
الـعـراقـيـون الـذين ال يـتـظـاهـرون الـيـوم الن لـديـهم وظـائف ثـابـتـة او ثـروات بـان
االمور جـيدة. فاجملـتمعـات ال تقوم وال تـستقـر اال عندمـا يكون عـند الفـقراء حد
مــعـ من الـكــفـاف وامل في حــيـاة افـضل لــهم والوالدهم. البـد من االقـرار ان
هنـاك مشكلـة تفاوت طبـقي حاد في العراق تـزايدت في السنـوات االخيرة. وقد
ادت فيـمـا ادت الـيه الى زيـادة تهـمـيش طـبـقات من اجملـتـمع وادت الى انـفـجار
تـظاهـرون الى ثـورة فوضـوية او التـظاهـرات بـهذه الـصورة. مع ذلـك ال يدعـو ا
صـالح التـجاريـة او احيـاء االغنـياء. وكان من راديـكالـية ,لم يهـاجمـوا اي من ا
الغـريب ايضا ان هناك اتهامات مسبقة لهم وحتذيرات من ان يبقوا التظاهرات
سلـمية وهاهي تستمر سـلمية برغم القمع الوحـشي. كذلك كانت هناك اتهامات
اخرى لـهم بانهـم سيرفـعون شـعارات ورمـوزا معـادية للـعمـليـة السـياسـية التي
ـتحـدة وايـران لكـنهم لم يـفعـلـوا ذلك فهم غـير مـسيـس وال ترعـاها الـواليات ا

ينتمون الي تيار سياسي. 
تـظاهـرون سلمـيون ولـديهـم قضيـة عادلـة. انهم لـيسـوا متـامرين بـل مهـمش ا

يليشيات ودعم خارجي وداخلي قوي. يحـاربون جباال من الفساد تستند الى ا
ال اعـرف ان كــانـوا سـيـنـتـصـرون ام ال في الــنـهـايـة لـكـنـهم
قدمـوا موقفا تاريخيا نبـيال للشعب العراقي الذي عندما

جاع ثار بهذه الطريقة. 
ثـار ضـد الـطـائـفـيـة والـفـسـاد سـلـمـيـا وبال نـصـيـر غـير

ارادته التي لن تموت.  

مهامك على اكمل وجه.
10- مــهـمــة واحـدة تـكــفي فـان الــعـقل
مــصـــمم كي يــنـــفــذ مــهــمــة واحــدة ال

تـشـتـته في تـنـفـيـذ اكـثـر من مـهـمـة في
وقـت واحـــد.  من جـــهـــة اخــرى اوراق
احلــمـيض اخلــضـراء هي طــبق شـائع
في الـعالم العـربي وهو احد الـنباتات
الــطــبـيــة ولـكـن يـجب ان يــتم تــنـاوله
بـكـمـيـات مـعـتـدلـة ويـفـضل اسـتـخدام
االوراق الــغـضـة والــصـغــيـرة بـدال من
االوراق الـكبيرة ويحتوي على العديد
ــتـــنــوعــة من الـــفــوائـــد الــصـــحــيـــة ا
واخملـتـلـفـة الوراق احلمـيض الـشـهـية

وفقا خلبراء التغذية:
حتـس الهضم اذ يحـتوي على الياف
كـافـية لـتـحسـ الـهضم وزيـادة كـفاءة
جــهـازك الـهـضــمي ومـكـافــحـة مـشـاكل
الـهـضم اخملتـلفـة. وتنـظيم ضـغط الدم
بـسبب احتـوائه على مـستويـات عالية
من الـبـوتـاسـيـوم فـان قـيـامـك بـتـناول
احلــمــيض بـانــتـظــام ســوف يـســاعـد
بـالـتـأكـيـد عـلى تـخـفـيف اي ضـغط من
عـــلى االوعــيــة الــدمـــويــة في اجلــسم
وبــالـتــالي تـنــظـيم مــسـتـويــات ضـغط

9- الـطـعام الـصحي ويـنصح اخلـبراء
بـتنـاول الطـعام الـصحي سـيضمن ان
ذهـنك صافيا ويـجعلك قادرا على اداء
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يــوم  3تـــشــرين االول يـــفــتــرض انه
الـعيـد الوطـني للـعراق تـنفـيذا لـقرار

رسمي لم ينفذه احد.
يــــوم  3تــــشــــرين االول ذكــــرى نــــيل
الـعـراق السـتـقالله الـوطـني بـانـتـهاء
االنــتـداب الــبـريـطــاني عـلــيه وقـبـول
الــعـراق دولــة مـســتـقــلـة في عــصـبـة
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الـــدم. ولــصـــحــة الــعـــيــون اذ يـــرتــبط
ــوجـود بــكـثـرة وبــنـسب فــيـتــامـ أ ا
عــالـيـة في احلــمـيض ارتـبـاطــا وثـيـقـا
بـصحة العـيون ويساعـد على حتس
الــــنــــظــــر وخــــفض فــــرص االصــــابـــة

بامراض العيون اخملتلفة.
W¹bKł q UA

شاكل اجللدية بسبب غنى ومـكافحة ا
اوراق احلــــمـــيض بــــفـــيـــتــــامـــ سي
وفــيـتــامـ أ فـانــهـا تــسـتـعــمل لـعالج
ـــــشــــاكل واالمــــراض الــــعـــــديــــد من ا

اجللدية.
وجتـــفــيف الــبـــلــغم بــاســـتــهالك هــذه
االوراق اخلــضـــراء بــكــمــيــات كــافــيــة
يــسـاعــد وبـشـكـل كـبـيــر عـلى جتــفـيف

البلغم في اجلسم وتخفيفه.
وتـخفـيف انتـاج احللـيب حيث تـساعد
اوراق احلـمـيض عـلـى تـخفـيـف انـتاج
حـليب الـثدي بشـكل ملحـوظ وهو امر
هــام بـشــكل خـاص لــلـنــسـاء فـي فـتـرة

الفطام.

كل الــــظــــروف واالوقــــات). وشـــدد
ـتحـدث على (ان قـنوات الـشرقـية ا
ســـتــبــقى صــوت الـــشــعب الــهــادر
ومنصـة احلرية ومنـبرا لكل احرار
الــعــراق ولــلــمــهـمــشــ والــفــقـراء
وســتــبــقـى الــشــرقـــيــة وكــوادرهــا
الــبــواسل الــفــيــلق الــشــرس الـذي
يــحــارب الــفــســاد ويالحق رمــوزه
مهـما احـتمـوا من اغطيـة سيـاسية
ــعـركــة ضـد او حـزبــيـة وســتـظل ا
الـفـاسـدين الـطــغـاة ومن يـحـمـيـهم
شــرســة ومـــتــقــدة حــتى يـــتــطــهــر
الـــعــــراق من بــــراثن الـــلــــصـــوص

ومصاصي دماء الشعب).
الـى ذلك  أثـارت سـلـســلـة هـجـمـات
وتهديدات طالت وسائل إعالم عدة
ــتـــحــدة في الـــعـــراق قــلـق األ ا
وصـحـافـيـ ونـاشـطـ يـطـالـبون
ــنع إســـكــات اإلعالم احلـــكــومـــة 

الذي يقوم بتغطية االحتجاجات.
وعــززت عـمــلـيــات االقــتـحــام الـتي
وقــعت نـهــايـة األســبـوع اخملـاوف
مـن حـيــال حــريــة الــتــعــبــيـر الــتي
طـالـهــا أوالً إقـدام الـسـلــطـات عـلى
حجب اإلنترنت تماماً بعد انطالق
حــركـــة احــتــجـــاجــيــة مـــنــاهــضــة
للـحكومـة في بغـداد ومدن جنـوبية
عــــدة.ولم يــــجــــر أي اســــتــــهـــداف
لوسائل إعالم دولية يـتخذ بعضها

تدابير لضمان سالمة موظفيها.
وتـــعـــرضـت قـــنـــوات (أن أر تي) و
(الـــعــربـــيـــة واحلــدث) و( دجـــلــة )
ــاضي لـعـمــلـيـات مـســاء الـسـبت ا

عـمـلـيـات مـنـظـمـة إلسـكات اإلعالم
وقائـمة على تـخطيط مـسبق وهو
تظاهرين. العمل األساسي لقـمع ا
وبــالـطـبع مـنـع االنـتـرنت هـو جـزء
مـن ذلـك).وحــــــذر من (أن هــــــنــــــاك

تخوفاً من اعتداءات أخرى).
واعتبر رئيس اجلمهورية العراقي
بـرهم صـالح مـسـاء االثـنـ أن (ما
تــــعــــرضتْ لـهُ بـــعـضُ الــــقــــنـــواتِ
ووسـائل اإلعـالم من تـرهـيب غـيـر
مقـبولٍ ال دسـتوراً وال قـانونـاً وهو
ــــثلُّ ضـــــربــــةً لــــقــــيـمِ الــــعــــراقِ

الدستورية).
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يوم 3 تـشرين االول عيدا وطـنيا لكن
ـا النه لم هــذا الـقـرار لم يـعـمل به ر

ينل مصادقة مجلس النواب.
ولـلـتـاريخ اذكـر ان الـرئـيس الـسـابق
ا فـؤاد معصـوم كان يحـتفل وحده 
اسـماه الـعيد الـوطني للـعراق يوم 3

تشرين االول?
wÝUz— ÊUOÐ

في يوم 3 تشرين االول عام 2016
زار الـرئـيس الـسـابق مـعـصوم
حــسب بــيـان رئــاسي "ضـريح
مـــؤسس الــدولــة الـــعــراقــيــة
ـلك فـيـصل األول احلــديـثـة ا
ـــلـــكـــيـــة في ـــقـــبـــرة ا فـي ا
األعـظـمـيـة بـبـغـداد اعـتـرافـا
مـنه بـاهـميـة يوم 3 تـشرين
االول ذكـــرى نـــيـل الـــعــراق
السـتقالله الوطني بانتهاء
االنـتداب البريـطاني عليه
وقــــبـــول الـــعـــراق دولـــة
مــســتــقــلــة فـي عــصــبـة
." ومـن الطريف ان األ
نذكر ان ملك السعودية
فـاجأ الرئـيس معصوم
فـي مثل هذه االيام عام
2015 بـبـرقـيـة تـهـنـئـة
بــــالــــعــــيـــد الــــوطــــني
فـــتــحـــاشى مـــعــصــوم
االحـراج مـرسال بـرقـية

ناسبة. شكر با
وهــكـذا ظـل قـرار الــعـيـد
الـوطني منسيا ولم تعطل
الـدوائر الرسمـية ولم تعلن
احلــكـومــة ورئـيس الـوزراء
ان يـــــوم 3 تـــــشـــــرين االول
عــطــلـة رســمـيــة ولم يــعـلق

ان على ذلك. البر
لـالسف هذا هو بلدنا الذي

كان اسمه العراق.

لبنان
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