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خم�س  مر�شحي  ح�شم  على  ال�شيا�شية  الكتل  اتفقت 
عادل  حكومة  يف  ثمان  ا�شل  من  خالفية  وزارت 
جنل  اىل  ر�شاىل  االخري  ار�شل  ان  بعد  عبداملهدي 
فيها  طلب  ال�شي�شتاين،  ر�شا  حممد  االعلى  املرجع 

رائيه ب�شاأن املر�شحني.
يف  الدينية  املرجعية  من  مقربة  م�شادر   وقالت 
النجف اال�رشف يف حديثها لـ»اجلورنال« ان "جنل 
خم�س  مر�شحي  على  موافقته  ابــدى  ال�شي�شتاين 
التي  وزرات  ثــالث  مر�شحي  تاأجيل  ومت  وزرات، 

طرحتها الكتل ال�شيا�شية على عادل عبداملهدي".
وا�شافت ان "رئي�س الوزراء، وبعد و�شول  رد حممد 
ا�شماء جديدة  ال�شي�شتاين يدر�س حاليا لطرح  ر�شا 
ل�شغل وزارات، الدفاع، الداخلية، الرتبية"، مو�شحة 
املرجعية  ابـــدت  الــتــي  اخلم�شة  "املر�شحني  ان 
العايل  التعليم   ، وزارت  ل�شغل  عليهم  موافقتها 
والبحث العلمي، الثقافة، الهجرة واملهجرين، العدل 

والتخطيط".
الــفــتــح �ــشــادق  الــنــائــب عــن حتــالــف  مــن جهته 
الربملان  يف  �شيا�شي  اتفاق  عن  ك�شف  ال�شلطاين، 
املتبقني   8 الـ  ا�شل  من  وزراء   5 على  للت�شويت 

قريبا".
وقال ال�شلطاين يف ت�رشيح �شحفي "من املفرت�س 
اأن يكون االتفاق على ما تبقى من الوزراء قد اكتمل، 
ال�شيا�شية  الكتل  لكن امل�شكالت وال�شغوط من قبل 

على حكومة عبد املهدي ما تزال م�شتمرة".
بربنامج  جاء  عندما  الــوزراء  "رئي�س  اأن  واأ�شاف 
ال�شيا�شية  الكتل  جميع  اتفاق  على  ح�شل  حكومي 
عليه، من اأجل النهو�س بالواقع املرير الذي مر به 
ال�شعب العراقي طيلة الفرتة ال�شابقة، غري اإن التلكوؤ 
يف الت�شويت على الوزراء قد ي�شبب م�شكالت عالقة 

يف جمل�س الوزراء تتعلق بالقرارات احلكومية".

حتالف  يف  مطلعة  م�شادر  نفت  ثانية  جهة  من 
لتويل  الفيا�س  فالح  عن  بديل  ا�شم  “الفتح” طرح 
تقارير  يف  تــردد  ما  نفت  كما  الداخلية،  حقيبة 
الوطني  االأمن  ا�شم وزير  اإعالمية حتدثت عن طرح 
الداخلية  لتويل حقيبة  العنزي،  الكرمي  عبد  االأ�شبق 

بدال من الفيا�س.
وب�شاأن  الوزارت اخلالفية )الداخلية( فقد اكد الناطق 
يف  االأ�شدي،  اأحمد  النائب  “البناء”  حتالف  با�شم 
وقت �شابق، اأن احلوارات ما زالت م�شتمرة يف �شاأن 
حتركات  “هناك  اأن  اإىل  الفتا  االأمنية،  املنا�شب 
الوزيرين   حول  م�شرتكة  نقاط  اإىل  التو�شل  بهدف 
اخلالفات  ح�شم  توقع  فيما  الداخلية(”،  )الدفاع، 

خالل االأ�شبوع اجلاري.
البناء  حتالف  “مر�شح  اأن  االأ�ـــشـــدي،اإىل  واأ�ــشــار 
اأكد  كما  الداخلية،  وزارة  من  ي�شتبعد  مل  الفيا�س 
اأحد  اجلبوري  �شليم  ال�شابق  الربملان  رئي�س  ان 

املر�شحني االأقوياء لتويل من�شب وزير الدفاع".
حكومة  يف  ـــــرا  وزي لـ14  ــقــة  ــث ال مــنــح  وبــعــد 
والــعــدالــة،  املــ�ــشــاءلــة  هيئة  عــبــداملــهــدي،اأعــلــنــت 
وزيرين  اأن  البعث"،  "نظام  اجتثاث  عن  امل�شوؤولة 
االإقالة  خطر  "يواجهان  املهدي  عبد  حكومة  يف 
ح�شني"،  �شدام  نظام  يف  منا�شب  توّليا  كونهما 
ال�شتار،  عبد  فار�س  الهيئة  با�شم  الناطق  وفــق 
يف  ذكــرت  "الهيئة  اأن  �شابق  حديث  يف  اأّكــد  الــذي 
اأر�شلتها  ا�شمًا   22 اأن من بني  الربملان  اإىل  ر�شالة 
احلكومة، هناك اثنان م�شموالن باإجراءات امل�شاءلة 
والعدالة، والتي اتخذتها ال�شلطات ملنع امل�شوؤولني 
وعلى  احلكم".  اإىل  العودة  من  ال�شابق  النظام  يف 
اأن  اإال  الوزيرين،  هوية  حتديد  الناطق  رف�س  رغم 
م�شوؤواًل يف الربملان قال لوكالة فرن�س بر�س اإنهما 
ووزير  العبيدي،  اأحمد  والريا�شة  ال�شباب  وزيــر 
ثقة  على  حازا  واللذين  الربيعي،  نعيم  االت�شاالت 

الربملان يف 25 ت�رشين االأول املا�شي.

 بغداد – اجلورنال: اعلنت املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات، املبا�رشة بتوزيع بطاقة التاخب االلكرتونية 
للناخبني بدءا من اليوم. وقال رئي�س االدارة االنتخابية احمد رحيم ب�شارة، يف بيان اإن "املفو�شية �شتبا�رش 
الذين مل يت�شلموا بطاقاتهم   ) العام  للت�شويت   ( للناخبني  البايومرتية  الناخب االلكرتونية  توزيع بطاقات 
با�شتثناء  املحافظات  جميع  يف  االحد  اليوم  من  اعتبارا  �شتتم  التوزيع  عملية  اأن  ب�شارة،  واأ�شاف  �شابقا. 
اأن  واأكــد،  املحافظات.  يف  املنت�رشة  الت�شجيل  مراكز  يف  التوزيع  �شيتم  حيث  كرد�شتان،  اقليم  حمافظات 
املفو�شية �شتبا�رش اي�شا بعملية الت�شجيل البايومرتي للناخبني الذين مل ي�شجلوا معلوماتهم بايومرتيا �شابقا 
االإدارة االنتخابية،  الت�شجيل. ودعا رئي�س  الناخبني غري امل�شجلني لغر�س عملية   ، �شت�شتقبل املراكز  حيث 

جميع الناخبني والفعاليات االجتماعية اإىل مراجعة مراكز الت�شجيل املنت�رشة يف املحافظات لهذا الغر�س.

الــواليــات  فر�س  ا�شتغالل  اإىل  تركيا  ت�شعى 
لي�شبح  ــران،  اإي على  جديدة  عقوبات  املتحدة 
ال�شلع،  من  الــعــراق  ـــواردات  ل م�شدرا  �شوقها 
املحظورة.  االإيــرانــيــة  نظريتها  عــن  وكبديل 
يف  تاأتي  املحاوالت  هذه  اإن  حمللون  ويقول 
ظل ال�رشاع التجاري اخلفي بني اأنقرة وطهران 
لتو�شيع نفوذهما يف العراق الذي يحاول جاهدا 
اخلروج من كبواته الكثرية بهدف اإعادة الروح 
اإىل  طهران  وتعر�شت  العليل.  االقت�شاد  اإىل 

يف  االأوىل  كانت  اقت�شادية،  عقوبات  حزمتي 
يف  والثانية  املا�شي،  اأغ�شط�س  من  ال�شاد�س 
قطاعات  وطالت  اجلــاري،  ال�شهر  من  اخلام�س 
ا�شتهالكية ونفطية ومالية وم�رشفية ومالحية. 
اإعفاءات  ولكن بغداد ح�شلت من وا�شنطن على 
ا�شتثنائية وملدة �شهر ون�شف ال�شهر كان اآخرها 
لوكالة  حكوميان  م�شوؤوالن  اأكــد  حيث  اأم�س، 
رويرتز اأن بلدهما اتفق مع طهران على مبادلة 
وطاقة  غاز  باإمدادات  عراقية  اأغذية  منتجات 

اإيرانية.

البقاء  العيداين  ا�شعد  الب�رشة   حمافظ  يعتزم 
املحلية  االنتخابات  اإجــراء  حلني  من�شبه  يف 
عن  نهائي  ب�شكل  تخلى  ان  بعد  املحافظة  يف 
املحافظة  جمل�س  ع�شو  وقال  النيابي.  مقعده 
العيداين  ا�شعد  املحافظ  ان  املن�شوري  حممد 
�شي�شتمر يف عمله كمحافظ خالل املدة املقبلة 
من اجل اجناز م�شاريع حتليه املياه وامل�شاريع 

اأن  املن�شوري،  واأ�ــشــاف  االخـــرى.  اخلدمية 
مغادرة  بعدم  نف�شه  على  عهدا  قطع  العيداين 
وقد  اخلدمية  امل�شاريع  امتــام  دون  من�شبه 
النيابية.  ع�شويته  عن  ذلــك  اجــل  من  تخلى 
وا�شار املن�شوري اإىل اأن االيام املقبلة �شت�شهد 
زيادة يف اخلدمات االأ�شا�شية للمحافظة �شيما 
وبع�س  واملجاري  املياه  حتليه  م�شاريع  يف 
البنى التحتية االخرى ب�شبب و�شول اأموال من 

بغداد.

امام رئي�س  امنية حمكمة  الدفاع خطة  عر�شت وزارة 
الزور  دير  منطقة  القتحام  املهدي  عبد  عادل  الوزراء 
ووفق  للعراق.   االرهابي  داع�س  عودة  ملنع  ال�شورية 
م�شادر امنية فان قوات خا�شة وقوات اجلي�س العراقي، 
ال�شوري �شابقا  25 خمفرا تابعا للجي�س  �شيطروا على 
الدميقراطية الحقا واملمتد من منطقة  �شوريا  ولقوات 
ـ  العراقية  ـ  احلــدود  على  وذلــك  الــزور  دير  اإىل  هجني 
ال�شورية"، مبينة ان تواجد 6 األوية من القوات اخلا�شة 
ال�شعبي  واحل�شدين  احلدود  وحر�س  العراقي  واجلي�س 
ال�رشيط  طــول  على  الــدبــابــات،  وافـــواج  والع�شائري 
احلدودي العراقي ـ ال�شوري ل�شد ت�شلل عنا�رش داع�س 

االرهابي".  وا�شافت ان "جرناالت الدفاع عر�شوا على 
رئي�س الوزراء القائد العام للقوات امل�شلحة عادل عبد 
املهدي خطة اإقتحام القوات العراقية ملنطقة دير الزور 
ال�شورية ملنع عودة داع�س االرهابي للعراق"، م�شريا ان 
حال  يف  اجلرناالت  خطة  على  يوافق  قد  "عبداملهدي 
"مت  انه  امل�شدر  وبني  للدفاع.   جديد  وزير  تعيني  مت 
ان  الفتا  ال�شورية"،  ـ  العراقية  احلدود  اأكتاف  تاأمني 
"هذا التاأمني هو جزء من حرب ا�شتباقية �شامنة الأمن 
الوزراء  رئي�س  قال  ال�شياق  ذات  يف  العراقية.  احلدود 
تنظيم  عنا�رش  من  املئات  ان  املــهــدي،  عبد  ــادل  ع
االأرا�شي  داخل  اىل  العبور  يحاولون  االرهابي  داع�س 
العراقية عرب احلدود مع �شوريا. وقامت القوات االمنية 
موؤخرا بتعزيز تواجدها على احلدود مع �شوريا ملنع اأي 

هجمات اأو ت�شلل مل�شلحي التنظيم، انطالقًا من منطقة 
�شوريا.  �رشق  لهم  جيب  اآخر  وهي  حولها  وما  هجني 
وقال عبد املهدي اإن عنا�رش داع�س االرهابي ي�شعون 
ال�شتعادة ال�شيطرة على االأرا�شي التي كانوا يحكمون 
قب�شتهم عليها على اجلانب العراقي اأثناء �شيطرته على 
املناطق التي امتدت من �رشق �شوريا اإىل �شمال العراق 
موؤمتر  خالل  واأ�شاف  و2017.    2014 عامي  بني 
�شحفي، "لكن القوات العراقية تنفذ واجباتها الإف�شال 
اإىل  والعبور  احلدود  الخرتاق  داع�س  حماوالت  جميع 
يف  امنية  م�شادر  وقالت  العراقية".   االأرا�شي  داخل 
وقت �شابق اإن القوات العراقية احبطت ت�شلاًل مل�شلحي 
داع�س من االرا�شي ال�شورية �شوب احلدود مع العراق 
مناطق  على  من�شورات  الدفاع  وزارة  طائرات  والقت 

وتطلب  االرهابيني  من  حتذر  االنبار  يف  الفرات  اعلي 
وكان  االمنية.  القوات  مع  املناطق  مواطني  تعاون 
قتلت  خا�شة  اأمنية  قوة  ان   ، ك�شف،  ع�شكري  م�شدر 
ع�رشات االرهابيني من تنظيمي "حرا�س الدين" التابع 
لتنظيم القاعدة، وعنا�رش داع�س االإرهابي، يف اأطراف 
اإىل  �شوريا  من  ت�شللهم  اثناء  االأنبار  حمافظة  حدود 
العراق، حيث يحاول هذا التنظيم الت�شلل اىل االرا�شي 

العراقية وت�شكيل قواعد له يف حمافظة االنبار.
لت�شمل  التكتيكية  ا�شاليبه  داعــ�ــس  تنظيم  وغــري 
التفجريات و�شن الهجمات على قوات االأمن خ�شو�شا 
و�شمال �رشق  �شمال  ودياىل يف  نينوى  يف حمافظتي 
البالد وذلك بعد الهزمية التي مني بها يف العراق العام 

املا�شي.

مباحثات  الكرد�شتاين  الوطني  االإحتـــاد  من  وفــد  ــداأ  ب
الــكــرد�ــشــتــاين حــول ت�شكيل  الــدميــقــراطــي  مــع احلـــزب 
القيادي يف احلزب  ويقول  االإقليم.  اجلديدة يف  احلكومة 
الدميقراطي الكرد�شتاين، هيمن هورامي، اأن هدف زيارة 
وفد حزبه اإىل ال�شليمانية هو التفاو�س ب�شاأن مرحلة ما 
االنتخابات وعملية ت�شكيل احلكومة اجلديدة الإقليم  بعد 
كرد�شتان، واأن الوفد يجتمع مع كل من االحتاد الوطني 

الكرد�شتاين وحركة التغيري.
بناءة  حمادثات  يتوقعون  اأنهم  اإىل  هورامي  واأ�ــشــار   
على  قادرة  قوية  حكومة  ت�شكيل  اأجل  من  اجلانبني  مع 
االإ�شالح وكان االحتاد الوطني الكرد�شتاين قد اتخذ قرار 

امل�شاركة يف احلكومة اجلديدة، ويطالب مبن�شبي رئي�س 
الربملان ونائب رئي�س جمل�س الوزراء، كما ترغب حركة 
اتخاذ  تركت  لكنها  احلكومة  يف  امل�شاركة  يف  التغيري 
القرار النهائي الجتماع املجل�س الوطني للحركة. وح�شل 
اأيلول   30 احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين، يف انتخابات 
الوطني  االحتاد  ح�شل  بينما  برملانيًا،  مقعداً   45 على 
التي ح�شلت على  التغيري  ثم مع حركة   21 الكرد�شتاين 
12 من مقاعد برملان كرد�شتان. وتقول م�شادر �شيا�شية 
لـ"اجلورنال"، ان احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين بزعامة 
م�شعود بارزاين ما زال �شاخطا على االحتاد الوطني على 
خلفية حرمانه من من�شب رئي�س اجلمهورية، وانه ي�شعى 
تقلي�س  او  الوطني  االحتاد  واق�شاء  ملعاقبة  ال�شبل  بكل 
ان  امل�شادر  وت�شيف  املقبلة.  االقليم  حكومة  يف  دوره 

التغيري  حلركة  كبرية  تطمينات  قدم  الدميقراطي  احلزب 
احلا�شلة على 12 مقعدا يف برملان كرد�شتان، واحل�شول 
على عدد الباأ�س به من الوزارات اىل جانب من�شب نائب 
رئي�س حكومة االقليم اذا ما قررت امل�شاركة يف حكومة 
االقليم، يف م�شعى منه لتحجيم دور االحتاد الوطني الذي 
رف�س االن�شحاب من حكومة االقليم بعد طرد وزراء حركة 
رئا�شة  ازمة  خلفية  على  الدميقراطي  احلزب  من  التغيري 
االقليم عام 2015. وت�شتدرك امل�شادر قولها ان احلزب 
الراغبة  لالطراف  و�شع �رشوطا  الكرد�شتاين  الدميقراطي 
ان  يريد  ال  وهو  املقبلة،  االقليم  حكومة  يف  بامل�شاركة 
ت�شارك كل االحزاب يف حكومة االقليم املقبلة. وبح�شب 
امل�شادر فان االحتاد الوطني الكرد�شتاين رف�س مقرتحا 
لرئي�س حكومة  نائبني  لت�شمية  الدميقراطي  قدمه احلزب 

العزم  عقد  الدميقراطي  ان  مبينة  واحد،  عن  بدال  االقليم 
وهو يريد ان يكون لرئي�س حكومة االقليم نائبني يت�شلم 
احد هذين املن�شبني مر�شح عن حركة التغيري، واخر عن 
الكرد�شتانية،اأن  التغيري  حركة  وترى   الوطني.  االحتاد 
�شتوؤخر  الكرد�شتانية  االأحزاب  بني  ال�شيا�شية  اخلالفات 
العام  نهاية  حتى  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  ت�شكيل 
بني  من�شطرة  قيادتها  اأن  احلــركــة  اجلاري،وت�شيف 
الذهاب  اأو  االإقليم  ال�شيا�شية داخل  العملية  امل�شاركة يف 
االإ�شالمية  اجلماعة  وكانت  ال�شيا�شية،  املعار�شة  نحو 
العمل  �شابق، مقاطعة  الكرد�شتانية قد رجحت، يف وقت 
م�شادقة  بعد  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  داخل  ال�شيا�شية 
و�شفت  فيما  االإقليم،  انتخابات  نتائج  على  الق�شاء 

النتائج بغري احلقيقية واملزورة.

بتدخل النجف... مفاوضات الكتل تحسم خمس وزارات خالفية في حكومة عبدالمهدي
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الخالفات تؤجل تشكيل حكومة اإلقليم إلى نهاية العام الجاري

المفوضية تباشر بتوزيع بطاقة الناخب االلكترونية

تركيا تحدد خطة لملء الفراغ التجاري 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

للظروف  كان  اأنــه  عراقيون  يعتقد  العلم،  عن  بعيداً 
كبري  تاأثري  البالد  بها  مرت  التي  واحلــروب  االأمنية 
ال�شكري،  مر�س  منها  االأمــرا�ــس،  ن�شبة  ارتفاع  يف 
اأنه من بني  الكبار وال�شغار. واإذ ُيعرف  الذي ي�شيب 
غري  غــذاء  تناول  بال�شكري  االأطفال  اإ�شابة  اأ�شباب 
يرى  وال�شكريات،  بالدهون  امل�شبع  والطعام  �شحي 
البلد  ا�شتقرار  وعدم  ال�شيا�شية  االأو�شاع  اأن  عراقيون 

اأمنيًا �شاهما يف زيادة االأمرا�س.
الغد  ــال  ــي اأج جمعية  نظمتها  عــمــل  ــة  ــش ور� ويف   
الثاين  ت�رشين  مطلع  االأطفال  دعم  يف  املتخ�ش�شة 
ت�شيب  التي  املزمنة  باالأمرا�س  للتعريف  اجلــاري، 

مرت  التي  ــداث  االأح اأن  االأهــل  بع�س  ردد  االأطــفــال، 
ن�شبته. في�شل  ارتفاع  اإىل  اأدت  التي  بها بالدهم هي 
لطفل  ووالـــد  النف�س،  علم  يف  املتخ�ش�س  ج�شام، 
م�شاب بال�شكري، يرى اأن اخلوف وال�شدمة واالنفعال 
عام.  ب�شكل  املر�س  انت�شار  يف  �شاهمت  عوامل  كّلها 
زادت  م�شتقبلها،  يف  اأماًل  ترى  ال  ال�شباب  فئة  والأن 
وعلى  ال�شكري.  وبالتايل  بينهم  النف�شية  امل�شاكل 
اإيجابي  اأمر  اأمور عن  اأولياء  القتامة، يعرب  الرغم من 
اأحمد  ويقول  الدولة.  من  مدعومة  ال�شكري  اأدوية  اأن 
"لوال  ال�شكري:  من  اأوالده  اأحد  يعاين  الذي  م�شعود، 
جداً  �شيئًا  الو�شع  لكان  للدواء،  ال�شحة  وزارة  دعم 
اأعــوام(   10( منتظر  ابنه  اأن  ي�شيف  لنا".  بالن�شبة 
اأ�شيب بال�شكري قبل ثالثة اأعوام. "فوجئت وزوجتي 

خ�شو�شًا اأنه لي�س يف العائلتني مر�شى �شكري. علمت 
الحقًا اأن ال�شبب هو اتباع نظام غذائي خاطئ وعدم 
ممار�شة اأي ن�شاط ريا�شي. ويو�شح م�شعود اأن عمله 
كموظف ب�شيط يف وزارة التجارة ال ي�شمح له بتوفري 
ما حتتاجه االأ�رشة با�شتثناء االأ�شا�شيات. لذلك، لي�س 
يف و�شعه اأخذ العائلة اإىل متنزهات اأو اأماكن ترفيهية 
اأو اإحلاق اأطفاله يف نواد ريا�شية. كما اأنه ي�شكن يف 
ما  قريبة،  �شاحات  اأو  حدائق  اأي  به  حتيط  ال  مبنى 

�شاهم يف ح�شار اأوالده داخل املنزل.
اأو  اإىل حقنتني حتت اجللد كل يومني   يحتاج منتظر 
ثالثة اأيام. ويقول الوالد اإن ملنتظر ح�شة �شهرية �شبه 
جمانية مدعومة من قبل وزارة ال�شحة يح�شل عليها 
امل�شابني  بقية  حال  هو  كما  ال�شحي،  املركز  من 

حت�شب  خطوة  العالج  هذا  "دعم  اأن  ويرى  باملر�س. 
اأكون قادراً على توفريه". كثرية  للحكومة، الأنني لن 
اأحد  اأجــل  من  �شحت  التي  العراقية  العائالت  هي 
اأن  خ�شو�شًا  ال�شكري،  مبر�س  امل�شابني  اأفــرادهــا 
رعاية  اإىل  حتتاج  احلــال  بطبيعة  ال�شغار  اإ�شابة 
املر�س،  تقبل  عدم  حال  ففي  اأخرى،  جهة  من  اأكرب. 
فاإن الو�شع النف�شي ال�شيئ الذي قد يعاين منه الطفل 
امل�شاب بال�شكري ي�شاهم يف ارتفاع م�شتوى ال�شكر. 
املري�س  الطفل  عن  بالتخفيف  االأطباء  ين�شح  عليه، 
ال�شياق، تقول غفران وزوجها  واالهتمام به. يف هذا 
اأجــل  مــن  ـــرشة  االأ� راتــب  ثلث  ينفقان  اإنهما  با�شم 
وتو�شح  بال�شكري.  امل�شابة  رميا  الوحيدة  طفلتهما 
الوالدة: "رميا يف ال�شف الثالث ابتدائي، وقد اأ�شيبت 

ووالدها  اأنــا  قــررت  عامني.  من  اأكــر  قبل  بال�شكري 
خا�شة  مدر�شة  يف  فاأحلقناها  مر�شها،  نن�شيها  اأن 
وقتي  جل  وخ�ش�شت  للطفل،  كبرياً  اهتمامًا  توفر 
حني  يف  وتلعب،  لتمرح  نزهات  يف  معها  اأخرج  لها. 
اإىل  احللويات  �شناعة  يف  يعمل  الذي  والدها  ا�شطر 
حتى  الالزم،  املال  توفري  الأجل  عمله  �شاعات  زيادة 
بات يعمل اأكر من 16 �شاعة يوميًا. تقول غفران اإن 
ابنتها "اعتادت على تناول دوائها اليومي، بل تذكرين 
عدة  بنوبات  اأ�شيبت  بعدما  الدواء،  موعد  اأن�شى  حني 
تناوله.  البداية  يف  لرف�شها  الوعي  فقدانها  اإىل  اأدت 
الدواء.  �شديد احلر�س عى موعد  باتت حري�شة  لذلك، 
لعدد  دقيق  اإح�شاء  ــود  وج عــدم  مــن  الــرغــم  وعلى 
متخ�ش�شون  يوؤكد  العراق،  يف  بال�شكري  امل�شابني 

وت�شري  باملر�س.  اإ�شابتهم  يجهلون  م�شابني  وجود 
20 يف  7 ماليني م�شاب،  اإىل وجود نحو  التقديرات 
املتخ�ش�س  الطبيب  يوؤكده  ما  اأطفال،  منهم  املائة 
ثامر  ال�شماء  والــغــدد  ال�شكري  اأمــرا�ــس  عــالج  يف 
اإىل  اأدت  جمتمعة  "ظروفًا  اأن  ،ويو�شح  العقابي 
ال�شكان وانت�شاره بني  ارتفاع ن�شبة هذا املر�س بني 
االأطفال، اأبرزها حتول املجتمع اإىل �شاكن بعدما كان 
اأ�شبحوا  "ال�شغار، وهذا موؤ�شف،  اأن  متحركًا"، مبينًا 
األعاب االإنرتنت وت�شفح الهواتف وم�شاهدة  يف�شلون 
وهم  الطعام  ويتناولون  طويلة.  ل�شاعات  التلفزيون 
بالتايل،  االإنرتنت.  يتابعون  اأو  التلفزيون  ي�شاهدون 
ما من اأي حركة ت�شاعد يف التخل�س من الدهون، ما 

يوؤدي اإىل ال�شمنة وال�شكري".


