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. ويـعـالج التـهاب ويـقـوي صحـة الـع
ــفــاصل. ويــقــلل من خــطــر اإلصــابـة ا
بــالـسـرطــان. ويـحـسّن نـوعــيـة الـنـوم.
ويـخـفـيض مـسـتـويـات الـكـولـسـترول.
ـــنـــاعــة ويـــحـــد مـن خـــطـــر أمـــراض ا

الذاتية.
ويــسـتــخـدم الــكـولـيــسـتــرول في بـنـاء
ـــواد اخلـاليــــا اجلــــديــــدة وإنــــتــــاج ا
الـكـيمـاوية والـهرمـونات األخـرى التي
تـعـد ضـروريـة ألنـشـطـة اجلـسم إال أن
ارتـفاعه يعرض اإلنسـان للخطر كونه
. ومع يــعـوق تـدفق الــدم في الـشـرايـ
اتـفاع الـكولـيستـرول تتـكون تـرسبات
دهـنيـة داخل جدران األوعـية الـدموية
تـعـرقل في نهـايـة األمر تـدفق الدم في
. وبـــــســـــبـب ارتـــــفـــــاع الــــــشـــــرايــــــ
الـكوليستـرول لن يحصل اجلسم على
كــمـيــة الـدم الـغــني بـاألكـســجـ الـتي
ــا سـيـزيـد احـتـمـال يــحـتـاج إلـيـهـا 
اإلصـابة بنـوبة قلبـية كمـا يتسبب في
ـخ كـمــا يـجب عــدم وصــول الـدم إلى ا
ـا يـؤدي إلى اإلصـابـة بـسـكـتة
سـكـتـة دمـاغـيـة. وبـالرغم
مـن خـــطــــورة ارتـــفـــاع
الــكـولـيـسـتـرول عـلى
اإلنــسـان فـإنه من
ـــمـــكن جتـــنب ا
خـــــــطـــــــره من
خــــــــــــــــــــــــالل
خــــــطـــــوات
وقـــــائـــــيـــــة
وقال خبراء
ان هــــــــــــــــــــــــــــــذه
اخلـــــــطـــــــوات تـــــــشـــــــمل
ــارســة الــريــاضــة بـشــكل
ط دائـم وإدخــــالــــهــــا إلى 

احلـيـاة الـيومي. واإلقالع عن الـتـدخ
وجتـنب جميع منتجات التبغ. وخفض
ـا الــوزن وتــنــاول الــطــعــام الــصـحـي 
لـلطعـام من تأثير مـباشر عـلى مستوى

الكولسترول لديك. 
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ويــنــصح الـعــلــمـاء بــتـنــاول األطـعــمـة
الــغــنــيــة بــاأللــيــاف وأطــعــمــة أخـرى
ــــســـتـــوى مــــعـــروفــــة كـــمـــخــــفـــضـــة 
الــكــولــيــســتــرول لــهــا تــقــريــبــا نــفس
الــفـاعـلـيـة الــتي ألدويـة اإلسـتـاتـ في
خـفض مـسـتـويـات الـكـولـسـتـرول. كـما
تـشمل التـقليل من كـمية الطـعام الغني
بـالـكـولـيـسـتـرول إذ ال يـجب الـهدف أن
تــزيـد الـكـمـيـة عن  300مــيـلـيـغـرام من
الــكـولـسـتـرول يـومـيـا أو أقل من 200
ميليغرام في اليوم إذا كنت تعاني من
مـرض قـلبي. اخـتيـار أغذيـة مكـونة من
الـــقــمح الــكـــامل فــثــمـــة مــواد عــديــدة
مـوجـودة في الـقـمح الـكـامل تـسهم في
احلــفــاظ عــلـى صــحـة قــلــبـك. وتــنـاول
اخلــضــار والــفـواكـه والـســمك فــهــنـاك
أنــواع عــديـدة مـن الـســمك مــثل سـمك
ـفلـطح التي الـقـد والتـونـة والسـمك ا
حتـتوي عـلى مـستويـات منـخفـضة من
الـدهـنـيات وعـلى كـمـيات شـحـيـحة من
ـشـبــعـة والـكــولـسـتـرول الــدهـنـيــات ا
مـقارنة باللـحوم والدجاج. وبالرغم من
نتجات الطبـيعية التي ثبتت أن عـدد ا
فـــاعــلــيـــتــهــا فـي خــفض مـــســتــويــات
الـكـولـسـتـرول هـو قـلـيـل فـإن بـعـضـها
قـادر بالفـعل على إحـداث تغيـير. وبعد
ـــكن تـــنــاول اســـتـــشــارة الـــطـــبــيب 
اخلـرشوف األرضي شـوكي والشـعير
وبـيـتا سـيـتوسـتـيرول وبـزر الـقطـوناء

األشقر والثوم ونخالة الشوفان.

ـفاصل وأعـصـابـهـا ويـعـالج الـتـهـاب ا
ويـسـاعـد وجـود فـيـتـامـ اي بـجـانب
ـوجـودة في الـسـمك عـلى األحـمـاض ا
ــفــاصل احلـــد من أعــراض الــتـــهــاب ا
اضــافـة الى انه يـحـسّـن نـوعـيـة الـنـوم
يــعــزى ذلك إلى احــتــواء الــسـمـك عـلى
فـيـتـام دي الـذي يـسـاعـد عـلـى حتـس
نــوعـيـة الـنــوم وتـخـفـيـض مـسـتـويـات
الـكوليسترول: تعمل أحماض "أوميجا
الـدهـنـيـة في األسـمـاك عـلى تـقـلـيل "3
مـستـويات الـكولـيسـترول ومنـع تكونه

في اجلسم.
»U¾² ù« W'UF

ـأكـوالت الـى ذلك إذا كـنت من عـشـاق ا
الـبحرية وخصـوصا السمك فأنت على
الــطــريق الــصـحــيح صــحـيــا. وعـرض
خــبــراء عـددا مـن األسـبــاب الــصـحــيـة
الــتي قــالـوا إنــهــا سـتــدفع الــكـثــيـرين
لــتــنـاول مــزيــد من األســمـاك وهي انه
ر. وتقلص خطر اإلصابة ـنع ألزها
بــأمــراض الـقــلب. ويــعـالـج االكـتــئـاب.
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تـعد األسـماك من أصـح األطعمـة حيث
ـهمة إنـها غـنيـة بالـعنـاصر الـغذائـية ا
والـضرورية مـثل البروت وفـيتام د
والـكالـسيوم والـفوسفـور وهي مصدر
كــبـيــر لـلــمـعـادن مــثل احلـديــد والـزنك
اغـنـيسـيوم والـبـوتاسـيوم. والـيـود وا
واسـتـعـرض خـبـراء عـددا من األسـباب
الــصــحــيـة الــتي قــالــوا إنـهــا ســتـدفع
الـكـثـيـريـن لـتنـاول مـزيـد مـن األسـماك
ر حـيث قالت وهـي انه يحـارب ألزهـا
دراسة أميركية إن تناول السمك بشكل
ـــادة الــرمـــاديــة في مـــنـــظم يــحـــسن ا
ـســؤولـة عن مــنع الـتــفـسخ الــدمــاغ ا
نع تـدهور الـسـريع خلاليا الـدمـاغ و
وظائف الدماغ أثناء الشيخوخة الذي
ـر وتـقــلص خـطـر يــفـضي إلى ألــزهـا
اإلصـــابــة بـــأمــراض الـــقــلـب حــيث ان
تـناول األسـماك يـقلل من خـطر أمراض
الــقــلب ألنـهــا حتـتــوي عـلى أحــمـاض
"أوميجا  "3الـدهنية التي حتافظ على
صـحة القلب كما يـعالج االكتئاب حيث
يـتـحسـن إنتـاج هـرمون الـسـيروتـون

ـكن أن فـي الـدمـاغ هو أمـر 
يـــــــــقــــــــلص أعــــــــراض

االكــتــئــاب وذلك
عــــبــــر تــــنـــاول
الـسمـك بصورة
مــنــتــظــمــة كــمـا
يقوي صحة الع

ـــعـــروف أن اذ مـن ا
أحــــمـــاض "أومــــيـــجـــا "3
الــــدهـــنـــيـــة تـــعـــمل عـــلى
حتــســ صـحــة الــعـ
وذلـك عن طريق تـغـذية
عـــــــــضـالت الــــــــعــــــــ
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كادت رئـيسـة الوزراء الـبريـطانـية تـيريـزا مي تخـتنق بـعبـرتهـا حيـنمـا تهدج
ـنزل رقم عشرة صـوتها في نهـاية خطـاب االستقـالة الذي القـته امام باب ا
داونـنغ سـتريت ,مـقر رئـاسـة الوزراء الـبـريطـانـية. قـالت بـانهـا تتـرك الـعمل
الـذي احبته في خدمة بلدهـا الذي احبته. تأتي استقـالة مي بعد فشلها في
ـعــروف اعالمــيـا قـيــادة بــريـطــانــيـا نــحــو اخلــروج من االحتـاد االوربـي وا

بالبريكزيت. 
ـرء ان كانت دمـوع مي الـتي كـادت تـذرف حـقـيـقيـة ام مـصـطـنـعة  اليـعـلم ا
ا رأة التي طا لـكنها اثارت اهـتمام الكثـيرين ب متـعاطف ومستغـرب من ا
حـاولت ان تصور نفسهـا امرأة قوية  مثل مارغـريت تاتشر التي كانت اول
ـرأة احلـديـديـة وهي ايـضـا من حـزب ـنـصب وقــد عـرفت بـا امـراة تـتـولى ا
احملـافظ مـثل تاتـشر سـقطت مي عـلى يد احلـزب وليس نتـيجـة انتـخابات
عـامـة لكـن تاتـشـر فـازت بـثالث دورات انـتـخابـيـة واطـيح بـهـا في مـنـتصف
واليـتـها الـثالـثة ,بـينـما لم تـفـز مي في االنتـخابـات الوحـيـدة التي خـاضتـها
كـرئيـسة لـلحـزب بل تـراجعت مـقاعـد حزبـها لـكـنه بقي في احلـكم بدعم من
قـوى سيـاسيـة اخرى. كـانت مي في احلـقيـقة نـسخـة كارتـونيـة مشـوهة من
ـواقفـهـا الـقويـة وصـمـودهـا بوجه تـاتشـر. فـبـيـنمـا كـانت تـاتـشر مـعـروفـة 
خـصومها في الداخل واخلارج حاولت مي لعب هذا الدور ووصفت نفسها
ة وفشل تتلقاه سواء على بـالقوة والصالبة لكنها كانت تتـخبط مع كل هز
ـفـاوضـ االوربيـ في مـفـاوضـات الـبـركـزيت او مع اعـضـاء مـجلس يـد ا
ـان البريـطاني في منـاقشات الـبريكـزيت التي طالت الـعموم الـبريطـاني البر

وامتدت من غير اتفاق. 
في احلـقيقة فان مي فشلت في اكـثر من محطة منذ تولـيها رئاسة احلكومة
في اعـقاب تـصويت الـشعـب البـريطـاني على اسـتفـتاء اخلـروج من االحتاد
ائة من االوربي قـبل ثالث سنوات بالـضبط حيث ايـد اثنان وخمـسون في ا
ـصـوتـ اخلـروج من االحتاد االوربـي بيـنـمـا عـارضه ثـمـان واربـعون في ا
ـئة. كـانت مي وزيرة لـلداخلـية في حـكومـة رئيس الـوزراء ديفـيد كـاميرون ا
الـذي استقال بعـد االستفتـاء مباشرة النه كـان يقود احلمـلة من اجل البقاء
في االحتـاد لـكنه فـشل في اقـنـاع الـبريـطـانـيـ بذلك. جـاءت مي بـعـده وقد
كـان توليـها مثال صـارخا في االنـتهازيـة السيـاسيـة اذ كانت مثل كـاميرون
من مـؤيـدي البـقـاء في االحتاد االوربي لـكـنـها ومن اجل الـوصـول للـرئـاسة
غـيرت موقفها تماما مدعية انه يجب تنفيذ نتيجة االستفتاء وظلت تردد ذلك
بـصـيغ متـعـددة كـانت مـثـار سخـريـة االعالم بـسـبب تـكـرارها لـفـظـيـا وعدم
عارض تنافـس اجلناح ا تـنفيذها. حاولت ان جتـمع ب جناحي حزبـها ا
ؤيد بشدة للخروج منه باي طريقة او ثمن وب اجلناح لالحتـاد االوربي وا
االخـر الذي تنـتمي الـيه هي اصال وهو اجلـناح الـذي كان مؤيـدا للـبقاء في
ـؤيـد خلروج مـنـظم من االحتـاد يـتم باتـفـاقـيات االحتـاد ثم حتـول بعـد ذلك 
جتــاريــة شــامــلــة من اجل عــدم حــصــول صـدمــة اقــتــصــاديــة لالقــتــصـاد
سعى البريطاني الذي يعد خامس اكبر اقتصاد في العالم. لم ينجح ذلك ا
ولم تستطع مي توحيد احلزب وال البلد نحو صيغة تسوية تنفذ البركزيت.
بدأ الـعد الـتنازلي لـرئاسة مي لـلحـكومة الـبريطـانيـة منذ فـشلهـا في حتقيق
ـوعد الذي حـددته هي نهـاية اذار مارس اخلـروج من االحتاد االوربي في ا
ـاضي. وقـد كـان فـشل مي االخـيـر قـد تـمـثل في عـدم تـمـكـنـهـا من اقـناع ا
ـتشددين في حـزبها بـاتفـاق ابرمته مع االحتـاد االوربي ينظم الـعالقة ب ا
بـريـطـانـيا واالحتـاد اذ رأوا فـيه وضـعـا اسـوأ من اسـتـمـرار الـعـضـوية في
االحتــاد. حــاولت بــعــد ذلك الــســعي لــلــحــصــول عــلى بــعض الــتــأيـيــد من
ـعارضة حيث عرضت اجراء استفتـاء ثان حول القضية اذا وافق مجلس ا
ـثل الـعـمـوم علـى خطـتـهـا. واالسـتـفـتـاء الـثـاني هـو مـطـلب لـلـمـعـارضة اذ 
فـرصة اخـرى قـد يصـوت فـيـها الـبـريطـانـيون لـلـتراجـع عن قرار الـبـركزيت
ؤيـدين لـلـبريـكـزيت الـذين يـعتـبـرون بان بـينـمـا يـخيف ذلك االسـتـفـتاء كـل ا
االمـر انتهى ويـجب تنـفيذه. كـان ذلك التـنازل هو الـقشة الـتي قصـمت ظهر
ـعـادي لالحتـاد االوربي في حزب الـبـعـير ,اذ حتـرك اجلـناح ا
احملـافـظـ لــيـقـصي مي من مـنــصـبـهـا ويـبــكـيـهـا عـلى
ـنـصب الـذي ذهب والـوعـد الـذي لم يـتـحـقق بـتـنـفـيـذ ا
البريكزيت التي عارضتها مي بشدة قبل االستفتاء ثم

. رت ايدتها بشدة بعد االستفتاء وفشلت في ا
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{ طوكيو - (أ ف ب): أكد الـرئيس األميركي دونـالد ترامب امس االثن أن
تحدة "ال تسعى إلى تغيير النظام" في إيران في ح أن التوترات الواليات ا
ب الـبـلـدين تـتـصاعـد مع نـشـر واشـنطن قـوات إضـافـيـة في مـنطـقـة الـشرق

األوسط.
وقـال تـرامـب في في طـوكـيـو حـيث
يــقـوم بـزيـارة دولــة "أعـرف الـعـديـد
من األشــــخـــاص مـن إيـــران. إنــــهم
أشــخـاص رائـعـون (إيــران) لـديـهـا
فــرصــة أن تــكـــون بــلــداً رائــعــاً مع
الـقـيـادة نفـسـهـا". وأضـاف "نحن ال
نسعى إلى تغيير النظام أريد فقط
أن أوضـح ذلك. نــــســـــعى إلى زوال
األسلحة الـنووية". وتابع "ال أسعى
إليــذاء إيـــران عــلى اإلطالق". وكــرر
الرئيس األميركي االثـن انتقاداته
لـ"االتــفـاق اإليـرانـي الـفـظــيع" لـكـنه
قــال إنه مــنــفــتح عــلى مــفــاوضـات
ـــؤتـــمــر جـــديــدة. وأضـــاف خالل ا
ــشـــتــرك مـع رئــيس الــصـــحـــافي ا
الـــوزراء الـــيـــابــانـي شـــيــنـــزو آبي
"أعــتـقــد أنــنـا ســنــبـرم اتــفــاقـا" مع
طـهـران. وقـبل سـاعـات قـلـيـلـة قـال
ترامب "أعـتقد فـعال أنّ إيران لـديها
الرغـبـة في احلوار وإذا رغـبوا في

احلوار فنحن راغبون أيضاً". 
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مـن جــهـــة أخــرى وصف الـــرئــيس
األمـيركي الـزعيم الـكـوري الشـمالي
كــــيـم جـــونـغ أون بـــأنـه رجل "ذكي
جداً" ويدرك الضرورة بالنسبة إليه
للتخلي عن األسلحة النووية. وقال
إن كـيم "يـعرف أنه بـالـنـووي وحده
كـن أن حتصل أشـيـاء سيـئة. إنه
رجل ذكـي جــداً يــدرك ذلك جــيــداً"
مـضيـفـاً أن كوريـا الشـمـاليـة لديـها

(أمــيــركــيـة) جــديــدة من طـراز اف-
مــضــيــفـــاً أن هــذه الــصــفــقــة "35
"سـتـمنح الـيـابـان أكبـر أسـطول من
طــــراز اف- 35مـن (أســــطــــول) أي
ـتــحـدة". ولـفت حــلـيف لـلــواليـات ا
تـرامب إلى أن هـنـاك "فـرصـا جـيـدة
جــدا" لـلــتـوصل إلى اتــفـاق جتـاري

مع الـــــــــصــــــــ رغـم االجــــــــراءات
ـتـبـادلـة بـ االنـتـقـامـيـة األخـيـرة ا

أكبر قوت اقتصاديت في العالم.
وقال "أعـتقد أن خـالل بعض الوقت
ـــســتــقـــبل ســتـــبــرم الــصــ في ا
ـتـحـدة اتـفـاقـا جتـاريا والـواليـات ا

رائعا ونحن نتطلع إلى ذلك".

وقالت وزارة اخلارجية القطرية في
بيـان إن أمـير قـطر الـشيخ تـميم بن
حمد آل ثاني تلقى يوم األحد دعوة
ـلـك سـلــمـان بـن عـبــد الـعــزيـز من ا
عاهل السعوديـة حلضور قمت في
ــكـرمـة في  30مـايـو مــديـنـة مــكـة ا
لك سـلمـان اقتـرح عقد أيار. وكـان ا

"إمكانات اقتـصادية هائلة". ورفض
مرة أخرى عمليات إطالق صواريخ
أجرتـها بـيونغ يـانغ في وقت سابق
من الـــشــهــر اجلـــاري واعــتـــبــرهــا
مـــســـتـــشــــار األمن الـــقـــومي جـــون
بولتون أنـها تمثل انتـهاكًا لقرارات
ــــتـــحــــدة. وقـــال تــــرامب إن األ ا
مــســؤولــ في اإلدارة األمــيــركــيــة
"يــــرون أن (الــــصــــواريخ) كــــان من
ـمـكن أن تـشـكل انـتـهـاكاً (...) أرى ا
ـــــا يـــــريـــــد جــــذب ذلـك أن رجالً ر

االنتباه".
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وكرر آبي رغـبته لقـاء كيم شخـصياً
ـواطـن خـصـوصـاً إلثارة قـضـيـة ا
الـيـابـانـي اخملـطـوفـ لـدى بـيونغ
يانغ وقال إن ترامب يدعم مساعيه
إلجــــراء مــــحـــــادثــــات مــــبــــاشــــرة.
وبــاإلضـافـة إلى كـوريــا الـشـمـالـيـة
ركّــز تـــرامب وآبـي عــلـى الــتـــجــارة
بــيـنــمــا بــدأت واشـنــطن وطــوكــيـو
مــفــاوضــات لــتــقــلــيص مــا وصــفه
الرئيس األمريكي بأنه "خلل جتاري
كـبيـر ال يصـدق". وأشـار ترامب إلى
أنه لن يـــتـمّ الـــتـــوصل إلى اتـــفـــاق
نـهــائي إال بـعـد انـتـخـابـات مـجـلس
الشيـوخ اليابـاني في تمـوز/يوليو
لــكـنه قــال إنه يـتـوقـع الـتـوصل إلى
اتــفـاق "سـيـفـيـد كـلي اقـتـصـاديـنـا".
وأكــد أيــضــاً أن "الــيــابــان "أعــلــنت
نــــيــــتــــهــــا شــــراء  105مــــقــــاتالت

ـنـاقـشـة تـداعـيات قـمـتـ فـي مـكـة 
الـــهــجـــمــات الـــتي تـــعــرضت لـــهــا
مــنــشــآت نـفــطــيــة في الــســعــوديـة
بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة وتـــلك الـــتي
اسـتــهــدفت أربع ســفن من بــيــنــهـا
ناقلتا نفط سـعوديتان قبالة ساحل

اإلمارات.

اإلســتــخــبـاريــة الــتي تــرد عن طــريق
إستخبارات شرطة الطاقة  حيث يتم
تـشـكــيل جلـان مـشـتــركـة مع اجلـهـات
ذات الـعالقــة لــضـبط تــلك اخملـالــفـات
ــتــورطـ الى وإحــالـة اخملــالــفــ وا
القـضـاء).  من جـهته بـ مـدير هـيـئة
الــتــفــتـيـش حــسـ عــلـي شـمــخي أن
(الـهــيـئــة بـكــافـة مالكــاتـهــا في فـروع
شركة التوزيـع في احملافظات تواصل
جهودها مـن خالل اللجان الـتفتـيشية
ـتـابـعة التي دأبـت على الـتـخـطيط وا
في أي مـــكــان  تــرد عـــنه مــعـــلــومــات
يـشــتــبه بـأنــهـا نــشــاطـات تــهـريب أو
مخالفات وتمكنت من مصادرة الكثير
من األوكــــار بـــحـــمـــوالت مــــتـــنـــوعـــة
كاخلـزانـات والصـهـاريج والـتي كانت
معدة للتهريب وذلك حرصاً منها على
ـنتجـات النفـطية الى سالمة وصول ا

واطن بأمان وإنسيابية). ا

بـاإلضـافـة الى ضــبط كـراج آخـر غـيـر
رســـمي فـي مــديـــنـــة الـــصـــدر وتـــمت
ــلــوءة مــصـــادرة خــزانـــات عــدد  2
نـتـوج نفـطي فـضالً عن ضبط ثالث
صهـاريج نـوع دعـالج ال حتـمل أوراقاً
ثـــبـــوتــيـــة وال أي تـــخـــويل من وزارة
الــنــفط أو الـــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا
ـضـبوطـات كانت مـعدة وجمـيع تلك ا

ألجل تهريبها). 
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ـــتــــابـــعـــة وأوضح أن (عــــمـــلــــيـــات ا
ـنـتجـات الـنـفـطـية ـراقبـة حلـركـة ا وا
وآلـيـة وصولـهـا لـلـمـواقع الـتـوزيـعـية
الكـات الـتـفـتـيـشـيـة تـقع عـلى عـاتق ا
نـتـشـرة في احملـافظـات كـافـة والتي ا
أثبتت جدارتهـا ومهنيتـها في متابعة
كل مـا من شـأنـه أني يـعـيق الــعـمـلـيـة
التـوزيعـيـة أو إحداث أي خـلل فيـها 
علومات باإلضافة الى اإلعتماد على ا

انـتــاجـاتـهــا عالوةً عـلـى مـواصـلــتـهـا
توفير الوقود جلميع القطاعات سعياً
لـتـحـقــيق الـتـقـدم االقـتــصـادي لـلـبـلـد
والـنـهـوض به). كـمـا تـمـكـنت مالكـات
هـيـئـة الـتـفـتــيش الـتـابـعـة الى شـركـة
نتجـات النفطيـة في محافظة توزيع ا
ــــســـانـــدة قـــوة من شـــرطـــة بـــابل و
واســتـخــبــارات الـنــفط وشــرطــة نـفط
الــطـــاقــة مـن ضــبط أوكـــار لــتـــهــريب
شتـقات النـفطيـة في مناطق مـتفرقة ا
من بغداد . ونقل بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (مــديـر عــام شــركــة الــتـوزيع
كـاظـم مـســيـر يــاسـ تــابع تـفــاصـيل
ـداهـمـة) مؤكـداً (ضـبط كراج عمـلـية ا
غيـر رسمي في مـنطـقة احلـرية وقـيام
اجلـــهــات األمــنـــيــة والـــتــفـــتــيـــشــيــة
ـــشــتـــقــات ـــصــادرة كـــمــيـــات من ا
النـفـطـيـة كانت مـخـزونـة في حـاويات
غــيــر نــظــامــيــة مــهــيــأة لــلــتــهــريب 

ـنـتوج ـعامل  امس (بتـجـهـيز تـلك ا
زيت الـــوقــود وبـــالـــســعـــر الـــرســمي
دعـوم عبر هـيئـة التـجهـيز شرط أن ا
تكون حـاصلة عـلى موافقـات التنـمية
الـصـنــاعـيـة) مــؤكـداً أن (الـشــركـة قـد
وفـــرت كــافـــة الــتـــســـهــيـالت الالزمــة
سـتوى لعـمـليـة الـتجـهـيز لالرتـقـاء 

إنتاجها). 
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من جهـته كشف مـدير هيـئة الـتجـهيز
ـعدل في الشـركـة إحـسان غـا عن (ا
اليـومي اجملـهز لـلمـعـامل حيث تـكون
احلصة اليومـية اجملهزة أكثر من 15
ملـيـون لتـر) مـؤكداً إن (الـشـركة تـقرر
هــذه الــكـــمــيــات واحلـــصص بــشــكل
ـعـامل وحـجم يـتـنــاسب مع اهـمـيــة ا
انـتــاجـهــا. يــذكـر ان شــركـة الــتـوزيع
دائـمــا مـا حتـرص عــلى تـوفـيــر كـافـة
ـختلف عامل  أنواع الوقـود لكافـة ا

مليون لتـر من مادة زيت الوقود وذلك
سـعـيـاً مــنـهـا لـسـد احـتــيـاجـاتـهـا من
انــــواع الـــوقــــود. ووجه مــــديــــر عـــام
الشـركة كـاظم مـسيـر يـاس في بـيان
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ــنـــتـــجــات جـــهــزت شـــركـــة تــوزيـع ا
النـفـطـية مـعـامل الـطابـوق واالسـفلت
واإلســــمـــنـت واجلص بــــنــــحـــو 500
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تـجددة ب ـة ا في خـضم تزامن الـتهدئـة والتـصعـيد في هـذه اللـعبة الـقد
تحـدة االمريكيـة وايران وما اوجدته من خـشية وترقب لدى دول الـواليات ا
عـمعـة محـسوبة الـشرق االوسط وجـواره التي تمـثل اجملال احلـيوي لـهذه ا
اإليـقاع فهي كمورد رزق ومنجم ازلي لـطرفيها إضافة لـلعراب الصهيوني

هيمن. ا
فـقد فات على كل حتـليالت احمللـل السيـاسي واالقـتصادي بـأنها حرب
نـاعمة قد ولـدت من رحم (مبدأ كـارتر) االمريكي الـصادر اواخر سبـعينات
ــزدوج- لـلـعـراق وايـران ــنـصـرم والـذي يـنـص عـلى - االحـتـواء ا الـقـرن ا
كثان الى ابد بـوضعهما في مجـال التحجيم وحتت الـسيطرة الدائـمة كي 
ـتـحـدة (واســرائـيل) من حـيث اآلبـدين سـحــابـة مـاطـرة خلــزانـة الـواليــات ا
يـعلـمـان او اليـعلـمـان.. ومن هـنا جـاءت شـرارة الكـيـد في كل احلـروب على
الـعراق وتـداعيـات جلمـه ومؤأمـرات اقتـسامه وتـقسـيـمه (السمح الـله) التي
سـتسـتمر وفق مـقتـضيـات مصـالح االطراف الـثالثة الـسابـقة أنـية كانت ام
اسـتراتـيجـيـة مادام هـذا القـانـون االمريـكي ملـزمـا تطـبيـقه عـلى كل رئيس

نصب. امريكي يتولى هذا ا
ان مـايـظهـر لـلـعـلن من سمـات الـصـراع احلـالي ب امـريـكـا وايـران يوحي
بـرائحة عراقية/خليجـية ذات ابعاد ومديات عربية/اسالمـية تنتهي خيوطها
ـثــلـة بـالــشـارع اخلـامس في نــيـويـورك ومـعــتـمـدهـا لـدى الـقـوى اخلــفـيـة 
االقليمي الغاصب لفلسط  قلب شرقنا العربي والعالم اإلسالمي اجمع.
ومن كل مـاسـبق مـن خـيـوط وصالت وتـأثـيــرات بـاتت امـريـكـا وحــلـيـفـتـهـا
ــومـته االقـرب حتـكــمـان هــذا اجلـزء مـن الـعـالـم بـنــفـوذهــمـا الـذي يــجـد د
واسـتمراريـة جناحه مـحكـومة بـتجـارة احلمايـة التي تـستـلزم حـضور عدو
قـوي طـامع في اجلـوار القـريب من دولـنـا لـتـأجـيج الـصراعـات الـتـأريـخـية
واالثـنـية واحلـدوديـة بـ كـيـانـات حـاكمـة وجـدت انـهـا تـرتـبط في وجـودها
وسـطـوتـهـا بـإرادة ومـصـلـحـة ورضـا كل الـشـيـاطـ الـكـبـار شـاءت ذلك ام
ــســتـعــرة ألســبـاب أبت.. كـمــا ان وجــود الــصـراعــات االزلــيـة واحلــروب ا
تـأريـخـيــة وقـومـيـة وديــنـيـة مـؤدجلـة فـي مـنـطـقــة الـشـرقـ االدنى واالوسط
شاريع التوسعية التي الترعوي لتسوية تطرفة وا ومة االفكار ا يـستلزم د

والتستك لنهاية منظورة.
ـطاف ان عـمر ومـآل هـذه االزمة اإليـرانـية االمـريـكـية سـيـتحـدد في نـهايـة ا
ـقـدار اسـتـجابـة إيـران لـلـشـروط األمـريـكـيـة االثـني عـشـر في مـفـاوضات
مـاوراء الكـواليس اجلـاريـة حالـيا بـ احلـليـف الـلـدودين حيث سـيصالن
ـئـة من تـلك إلى الـنـهـايـة السـعـيـدة حـال مـوافـقـتـهـا علـى مااليـقل عن  80بـا
الـشـروط واال فــإن احـتـمــالـيـة وقــوع مـنـاوشــات مـسـلــحـة جـديـة
ئة ثم لتنتهي بعدها حال مطاوعة ستقارب نسبة 90با
تـوقع في أية حلـظة قـادمة اجلـمهـورية اإلسالمـيـة ا
سـتـور الـذي لن يـحفظ وإن كـان ضـمن الـغاطـس ا
ـترقب وال مع الـكـثيـر من مـاء الـوجه أمام الـعـالم ا

توثب. األسد الهصور ا
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ـقـتـربات كـشـفت إدارة مـطـار بـغـداد الـدولي عن قـيـامـهـا بـحـمـلـة لـتـنـظـيف وإدامـة ا
ــوجـودة مــقـابل الــبـرج والــصـالـة ـدرج 33R_15Lورفع األدغـال ا الـتـرابــيـة عــلى ا
ـوجـودة فـيه من خالل الـتـنـسـيق مع بـرج الـرقـابـة وتـنـظـيف كـافــة عالمـات الـداللـة ا
ـطـار) واكـدت في بـيـان تـلـقـته ــدنـيـة في ا اجلـويـة وشـعـبـة الـعـمـلـيـات والـهـنـدسـة ا
قبلة) (الزمـان) امس (ستكـون هناك حـملة اخـرى للمدرج  33L-15Rخالل االيـام ا
وأضافت أن (تلك احلـملة تاتي تـطبيقـا الجراءات السالمة اخلـاصة بسلـطة الطيران

دني العراقي وتطبيقا للمتطلبات الدولية). ا
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