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ــهــدي (الـــزمــان) امس ان (عـــبــد ا
خـيار التـكنوقراط واالقـرب لرئاسة
مـجلس الوزراء كونه اكثر حظوظا
مـن الشخـصيات االخـرى باالضافة
الـى امـتالكه مـهـنـيـة عـالـيـة وزهداً
ـــنــاصب). في فـي االمــتـــيــازات وا
مــسـار آخــر أكـد الــنـائب عن كــتـلـة
االحتـــاد الــوطـــني الـــكــردســـتــاني
شــوان الـداودي عـدم حـسم مـرشح
حـــزبه الــذي ســـيــقــدمه بـــجــلــســة
الـــتــصــويت عــلى مــنــصب رئــيس
اجلـــمـــهــوريـــة.وقـــال الــداودي في
تـــصـــريح امس إن (احلـــوارات مــا
زالـت مستمرة داخل احلزب حلسم
الـــتـــرشــيـح لــشـــخـــصــيـــة واحــدة
ه إلى مـجلس الـنواب بـغية وتـقد
الــتــصـويت عــلــيه لـشــغل مــنـصب
رئــيس اجلــمــهــوريـة) ,مــبــيــنـاً أن
ـطروحـة حـالـيا هم مال (األسـمـاء ا
بــخـتــيـار وعـبــد الـلـطــيف رشـيـد),
وأضـاف ان (هـنـاك ايضـا نـقـاشات
مــكــثـفــة مع بـرهـم صـالح لالتــفـاق
معه على دمج حزبه مع االحتاد أو
الــــغــــائه والــــعــــودة مع قــــيــــاداته
ـــنــصـب رئــيس وتـــرشــيـح اســمه 
اجلـــمـــهـــوريــة مـن خالل احلــزب),
الفــتــا الى ان (االمـر االخــر يــرتـبط
ـقـراطي الـكـردسـتـاني الـذي بــالـد
اعــــلن بـــشـــكل واضـح عن رغـــبـــته
ـنـصب وطـرح مرشح له). بـتـولي ا
وافـادت تـسريـبات بـأن بافل وقـباد
جنـــــلي الـــــرئـــــيس الـــــراحل جالل
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قـــال الـــنـــائب عن كـــتـــلــة االصالح
واالعــمـار رعــد الـدهــلـكي ان االيـام
ـقبلة ستـشهد مفاجـآت في عملية ا
اخـتـيار رئـيس احلكـومة اجلـديدة
رحلـة السيـاسية مـشيـراً الى  ان ا
الــراهـنـة تـخــتـلف عن سـابــقـاتـهـا,
فــيـمـا اعـرب رئـيس حـكـومـة اقـلـيم
كـردسـتان نـيـجرفـان الـبارزاني عن
ـان امــله بـأن يــكـون لــرئـيس الــبـر
اجلــديــد مــحـمــد احلــلــبـوسي دور
شكالت العالقة ب فـاعل في حل ا
بـغداد وكردستان. وقال الدهلكي لـ
(الــــزمـــان) امس ان (مــــفـــاوضـــات
تـشكيل احلكومة لم تبدأ حتى هذه
الـلحظة ومـازالت الكتل الـسياسية
تــتـغـازل بـشـأن تـقـد مـرشـحـيـهـا
ـــنــصب رئــيس الــوزراء) ,واشــار
ــدد الـى ان (االمــور تــســيــر وفق ا
الـزمنية التي وضعها الدستور في
شـتركة ب ظـل التقارب والـرؤية ا
ـــرحـــلــة الـــكـــتل مـن اجل عـــبــور ا
الراهنة وتلبية متطلبات وتطلعات
الـشعب) مـؤكدا ان (كـتلة االصالح
لـم تـقـدم مـرشـحـاً بـديالً عن رئـيس
ــنــتــهــيــة واليــته حــيـدر الــوزراء ا
ــقــبـلــة حــبـلى الــعــبــادي وااليـام ا
ـرحـلة ـفـاجـات) مـضـيـفـاً ان (ا بـا
الــسـايـسـيــة الـراهـنـة تــخـتـلف عن
سـابـقـاتـهـا في تشـكـيل احلـكـومة).
فـي غـــضــــون ذلك ســـحـب رئـــيس
حتـــالف الـــفــتح هـــادي الــعـــامــري
تــرشــيــحه لــرئـاســة الــوزراء.وقـال
الــــعـــامـــري في تـــصـــريح امس ان
(انـسحابنا جـاء لفسح اجملال امام
ـرجعية اآلخـرين ضمن تـوصيات ا
الـدينية) واضـاف أنه (سيبقى في
مـــواقـف الـــتــصـــدي والـــدفـــاع عن
حـقوق الشـعب  في ساحـات البناء
كـــمــا كــنــا في ســاحــات اجلــهــاد)
مـؤكـدا انه (ال خـيـار أمـام العـمـلـية
سـوى التـوافق السـياسي وتـغليب
ـصـلـحـة الـعـامـة عـلـى اخلـاصة). ا
وفـي الشـأن نفـسه  تـوقع القـيادي
فـي اجملــلـس الــســـيــاسـي لــلـــعــمل
الــعـراقي جــواد الـعـطــار ان يـكـون
ـهـدي االقـرب ــرشح عـادل عـبــد ا ا
مـن غيره لـرئاسة مـجلس الوزراء .
واشــار الــعــطــار في بــيــان تــلـقــته

Vð«Ë— s  v Ë_« WF b « ‚öÞ≈ 
 v U¹œ w  œb'« 5Hþu*«

غــذائــيــة) مــؤكــدة (االســـتــمــرار
ـســاعـدات االنــسـانــيـة بـتــوزيع ا
لـلــعـوائل الــنـــــــازحــة والـعــائـدة
وفـق مــــا مــــتــــوفــــر لــــديــــهــــا من
مسـاعدات من قـبل وزارة الهـجرة

هجرين).  وا
عـلى صـعيـد آخـر اغـلـقت مـديـرية
واد البـيئـة في احملـافظـة معـامل 
الــبــنــاء والــكــونــكـريـت الــواقــعـة

بأطراف بعقوبة. 
ونـقل الـبـيـان عـن  مـديـر  الـبـيـئـة
عبد الله  هـادي الشمري قوله إنه
ـواد البناء (  إغالق  6 معامل 
بـأطــراف بــعـقــوبـة نــتــيـجــة عـدم
إمتالكـها مـوافقـات بيـئة و قـربها
ـنـاطـق الـسـكـنــيـة وهـو أمـر من ا
مـخـالف لــلـقـانــون) الفـتـا الى ان
(هـنـاك حــمالت مـســتـمـرة إلغالق
ــصــانع الـقــريــبـة من ـعــامل وا ا
األحـــيــاء الـــســكـــنــيـــة اخملــالـــفــة
لــلــشـــروط الــبــيــئـــة ألن بــقــاءهــا
وإنــتـشــار مـخــلـفــاتــهـا يــلـحــقـان

 .( واطن أضرارا بسالمة ا
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ـــالــيـــة الــدفـــعــة اطــلـــقت وزارة ا
ــــــوظـــــــفـــــ االولـى من رواتـب ا
اجلـدد في دائـرة صـحـة مـحـافـظة

ديالى. 
وقـال مـديـر اعـالم صـحـة الـدائـرة
فـارس الـعــزاوي في بـيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس انه (بـعـد اجلـهود
احلــثــيـثــة الــتي بــذلــتــهــا وزيـرة
الـصـحـة والــبـيـئـة عــديـلـة حـمـود
حـسـ ومـديــر عـام الـدائـرة عـلي
الية حس التميـمي استجابت ا
واطـــلــقـت رواتب الـــتـــعــيـــيـــنــات
احلديثـة  حيث  وصول الـدفعة
االولى من تلك الرواتب) واضاف
ان (الـدفــعـة وصــلت الى الــدائـرة
وســــيــــتـم صــــرفــــهــــا خالل هــــذا
االســبـــوع واعــتـــبــارا مـن تــاريخ
الــتـعــيــ لـغــايــة راتب شــهـر اب

اضي). ا
ولــفت الـــعــزاوي الى ان (الـــعــمل
مـستـمـر جلـلب الـتـمـويل اخلاص
برواتب شـهر ايلول لتوزيعـه قبل
نهـايـة الـشـهـر  اجلاري). الى ذلك
هـجرين شمـلت دائرة الـهجـرة وا
في احملــافـظــة عــددا من الــعـوائل
الــنـــازحـــة الــعـــائــدة الى قـــضــاء
ـــســــــــــــــاعـــدات ـــقـــداديـــة بـــا ا

اإلغاثية . 
وقــالـت مــديــر الـــدائــرة ابـــتــهــال

الدايني لــ(الزمان)  امس  انه (
شمـول الف و 340 عائـلـة نـازحة
عـائـدة الـى قـرى الـعــالي والـتـايه
وابــو دهن والــطـــنــيــرة والــكــوام
وحــنــبس وزحــام بــاالضـافــة الى
قـدادية اسيـود التـابـعة لـقضـاء ا

ساعدات االغاثية).  با
ساعدات التي واشارت الى ان (ا
 تــوزيـــعــهـــا  تــضـــمــنـت ســلــة

الـطالباني اقنـعا صالح بحل حزبه
والــــعـــودة إلى صــــفـــوف االحتـــاد
الــــكـــردســـتـــاني كـــشـــرط مـــســـبق
ــنـصب وهــو مـا لــتــرشـيــحه الى ا
ـثل رغـبـة إيـران. من جـهته رجح
ــكـتـب الـســيــاسي في ســكــرتــيــر ا
قراطي فاضل ميراني احلـزب الد
أن يـعـلن حـزبه مـرشـحه لـلـمـنصب
فـي حـال عـدم الـتــوصل التـفـاق مع
االحتـاد الوطـني بشـأن اختـيار من
ــــنـــصـب . واضـــاف ســــيــــشــــغل ا
مـــيــراني في تــصـــريح امس (لــقــد
ـنـصب ابــلـغـنـا االحتـاد بـأن هـذا ا
شُـــغـل من قـــبــلـــهم لـــثالث دورات
ــــرشح من ــــرة  فــــلــــيــــكـن هــــذه ا
قراطي) ,ونـفى ميراني (علمه الـد
بـــأن يــكـــون هــو ضـــمن مـــرشــحي
نصب). وبشأن ما احلـزب لتولي ا
ـنصب يـقـال عن مـطـالبـة احلـزب 
مـــحــافـظ كــركــوك مـــقــابـل رئــاســة
اجلــمــهــوريــة أكــد مــيــراني انه (ال
صــلــة بــ كــركـوك واالنــتــخــابـات
انـية حيث شكـلنا مع االحتاد الـبر
جلـنـة مـشـتـركـة لـتـطـبـيع األوضاع
فـي احملــــافـــظــــة وإذا مـــا عــــاجلت
احلــكــومــة الــوضع هــنــاك فــإنــنـا
ســـنــتــفق عـــلى اخــتــيـــار مــحــافظ
كـردي) ,وحــول تـشـكــيل احلـكـومـة
الـعراقيـة اشار  الى  ان (االكراد لم
يـــرغــبــوا بــأن يـــكــونــوا جــزءاً من
الــصــراع بـ األطــراف الــعـراقــيـة
رغـم دعـوة الـتــحـالـفــ الـكــبـيـرين
لـالنضمام إليهما ناهيك عن وجود
ضـغوط إقـليـميـة ودولية). الى ذلك
أعـــلــنت األمـــانــة الــعـــامــة جملــلس
الـنـواب عن تـشـكـيل جلـنـة لـدراسة
طـــلــبــات الـــتــرشــيح إلـى مــنــصب
رئـيس اجلمهـورية.وبحـسب وثيقة
صــــادرة عن األمـــانـــة فـــأن رئـــيس
مـجلـس النـواب محمـد احللـبوسي
(وجـه بـتــشـكــيل جلـنــة مـؤلــفـة من
ـستشار القانوني جمللس النواب ا
ـوسـوي وثالثة  الـقـاضي صـباح ا
أعــضــاء آخــرين لــدراســة طــلــبـات
ـــــنـــــصـب رئـــــيس ـــــرشـــــحـــــ  ا
اجلــمـهـوريــة وتـقـديــر مـدى تـوافـر
.( تـقدم الـشروط الـقانونـية في ا
مـن جــهــة اخــرى بــعث الــبــارزاني
بـرقيـة تهنـئة الى احللـبوسي دعاه
فــيــهـا بــأن يـكــون له دور فـاعل في
ـشـكالت الـعـالـقـة بـ بـغداد حـل ا
واربـــيـل. وتـــمـــنى الـــبـــارزاني في
بـرقيـته التي تـلقـتهـا(الزمان) امس
جملــــلس الـــنـــواب في ظل رئـــاســـة
احللبوسي (كل التوفيق في مهامه
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اجلـليـلة ودوره فـي توطـيد أواصر
الــثــقــة و  والــشــراكـة احلــقــيــقــيـة
والـــتــوافق والـــتــوازن بـن جـــمــيع
ــــــكــــــونــــــات فـي ظـل االلــــــتـــــزام ا
ـا بــالـدسـتــور الـعـراقي بــبـنـوده 
يــــضــــمـن حــــقــــوق وتــــطــــلــــعـــات
ـكونات) مضـيفا (كمـا نتطلع في ا
ظـل رئاسـتـكم للـمـجلس  في دورته
الـراهنـة الى حل اخلالفات العـالقة
بــ اقـلــيم كـردســتـان واحلــكــومـة
االحتـادية في إطـار الدسـتور بـغية

الـــوصــول الـى  إحــقـــاق احلــقــوق
ـــقـــراطـــيــة وإرســـاء دعـــائم  الـــد
والــتــعـدديــة وحتـقــيق اإلسـتــقـرار
الـسـياسي و األمـان في الـعراق مع
الــــعـــيش  الـــكـــر  والـــتـــنـــمـــيـــة

والرفاهية لشعبه). 
مـن جـــانــــبه دعــــا رئــــيس احلـــزب
ـقــراطي مـســعـود الــبـارزاني الــد
ـان الــنــائب الـثــاني لــرئـيـس الـبــر
بـشيـر احلداد خالل اتصـال هاتفي
الـى ايــصـال رســالــة مــفــادهــا بـأن

ــــكــــونـــات (االكــــراد والــــعــــرب وا
االخـــرى شـــركـــاء في الـــوطن). في
شــأن آخـر الحق عــقـد احلــلـبـوسي
ونـائـبـاه حـسن كـر واحلـداد فور
وصــولـهم الى مــحـافـظــة الـبـصـرة
ـنـاقـشـة اجــتـمـاعـا مـع مـجـلـسـهــا 

دينة .  واقع ا
وبـــــحــــسـب بــــيــــان فــــقـــــد طــــالب
احلـلـبـوسي بـ(اسـتـثنـاء احملـافـظة
مـن قانـون الـتـعـلـيمـات احلـكـومـية
مـن اجـل كـــــسـب الــــــوقت وجــــــلب

الـشـركات لـتوفـير اخلـدمات بـشكل
سـريع). ونـقل الـبيـان عـنه قوله ان
ــــواضـــيع االخـــرى الــــتي تـــمت (ا
ـتظـاهرين مـنـاقشـتهـا هي قضـية ا
وقــد دعـونـا قـائـد شـرطـة الـبـصـرة
الـى الـــتـــعــــامل بـــايـــجــــابـــيـــة مع
ـعـتقـل الـذين لم يـثبت تـورطهم ا
بـاحراق مبان خـالل التظاهرات او
الـقيـام باعـمال عـنف) مشـدداً على
ان (نـقـص األمـوال ال يعـنـي إيـقاف
شاريع اخلدمية في احملافظة).  ا

رعد الدهلكي
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اسـتنفرت مـحافظة كـربالء جهودها
الجنــاح زيــارة الـعــاشــر من مــحـرم
فـيـمـاقرر مـجـلس احملـافظـة اعـتـبار
الـــــيـــــوم االربـــــعــــاء عـــــطـــــلـــــة في
احملـــافـــظـــة.وقــال رئـــيس اجملـــلس
نـصيف جـاسم اخلطـابي لـ(الزمان)
امـس ان (اجملـــــلـس صـــــوت عــــــلى
اعـتبار اليـوم االربعاء عطلـة محلية
فـي احملـافـظة) ,واضـاف ان (الـقـرار
جاء لتمك اهالي كربالء من تقد
اخلـــدمــات لـــلــزائـــرين خالل زيــارة
عــاشـوراء والـتي تــصـادف يـوم غـد
اخلــمــيس) ,واوضـح اخلــطــابي ان
(قــــرار مــــنح الــــعــــطـــلــــة   خالل
اجلــلـسـة االعـتـيـاديــة الـتي عـقـدهـا
مـــجـــلس احملـــافــظـــة). كـــمـــا أعــلن
مــجــلس مــحـافــظــة الـنــجف الــيـوم
االربــعــاء عـطــلــة مـحــلــيـة رســمــيـة
بـذكـرى زيـارة عـاشـوراء.وقـال بـيان
امـس ان (اجمللس أستـثنى من قرار
ـشمـولـة باخلـطة الـعـطلـة الـدوائر ا
االمـــنــــيـــة واخلـــدمـــيــــة فـــضال عن
ـدارس التي يـجري فـيهـا امتـحان ا
الـدور الـثـاني). فـيـمـا  قـررت قـيـادة

شــرطـة مـحــافـظـة بــابل مـنع مـرور
ــواطــنـــ الــصــغــيــرة مــركـــبــات ا
والـعـجالت احملمـلة بـالـشحـنات من

بابل باجتاه كربالء.
 وقـــال مـــديـــر إعالم شـــرطـــة بـــابل
الـعـقـيـد عـادل احلـسـيـني في بـيان
امـس ان (قـيــادة شـرطــة احملـافــظـة
واطن قـررت منع مرور مركبات ا
الــصـغـيــرة واحملـمـلــة بـالـشــحـنـات
بــكـافـة انـواعـهـا بــاجتـاه مـحـافـظـة
كربالء بدءاً من امس وذلك للحفاظ
عـلى سـالمـة الزائـرين ووجـود زخم
مـروري كبـير في سـيطـرة أم الهوى
احلـــدوديــة الـــواقـــعــة بـــ كــربالء
واحلــلـة بـســبب زيـارة عـاشـوراء),
وأضـاف أن (القرار جاء بتوصيات
ــشـتــرك بـ األجــهـزة الــتـنــسـيق ا
األمـنية للمحافـظت وحل انتهاء
مــراسـيـم الـزيــارة) مـشــيـراً الى أن
(قـــيـــادة شـــرطـــة احملـــافـــظـــة دعت
ــواطــنـ إلـى اسـتــخــدام وسـائل ا

النقل العام).
 وأعــلـنت وزارة الـنـفـط جتـهـيـزهـا
ـــواكب احلـــســـيـــنــيـــة واخملـــابــز ا
واالفـران واالليات باحتـياجاتها من
الــوقـود اســتـعــدادا لـلــزيـارة. وقـال
بيان  للوزارة ان (الوزير جبار علي

الــلـعــيـبي أوعــز الى شـركــة تـوزيع
ـــنــتـــجــات الــنـــفــطـــيــة بـــاتــخــاذ ا
واكب االجـراءات الالزمة لتجـهيز ا
احلـــســيـــنــيـــة واالفــران واخملـــابــز
وااللـيات اخملـصصـة لنـقل الزائرين
ـنتـجات بـاحـتيـاجاتـهـا من انواع ا
الــنــفــطــيــة اســتــعــدادا لــلــزيـارة)
وأضــاف ان (الـلـعـيـبي وجه جـمـيع
الــتـشــكـيالت الــنـفـطــيـة لــتـســخـيـر
آلــيــاتـــهــا لــلــمــشــاركــة في اجلــهــد
احلــكـومي لـنـقل الـزائـرين من والى
احملــافـظـة). وقـال مـديـر عـام شـركـة
ـنــتـجـات الــنـفـطــيـة كـاظم تــوزيع ا
مــســـيــر ان (الــشــركـــة اســتــنــفــرت
مالكـاتها الفـنية للـمباشرة بـتجهيز
ـــواكب احلـــســـيـــنـــيــة اصـــحـــاب ا
واالفـــران واخملــابــز في مـــحــافــظــة
كـربالء ومحـافظـات الفرات االوسط
ـنتجـات النفـطية بـاحتاجـاتها من ا
واسـطوانات الغاز السائل تسهيال
ــلـيــونـيـة التــمـام مــراسم الـزيـارة ا
بــذكـرى اسـتـشـهـاد االمـام احلـسـ
عـــلــيـه الــسالم الـــتي تـــصــادف في
الـــعــاشــر من مــحــرم) ,واضــاف ان
(فـرع الـشـركـة في مـحـافـظـة كـربالء
بــاشـر ومـنـذ االول من شـهـر مـحـرم
احلـرام ولـغـايـة  18ايـلـول اجلـاري

ــواكب احلــســـيــنــيــة بــتـــجــهــيـــز ا
ــــولــــدات واخملـــــابــــز واالفــــران وا
الـــكـــهـــربـــائــيـــة واحلـــســـيـــنـــيــات
ـشتـقات بـاحـتيـاجاتـهـا من انواع ا
ـدعـومـة من الــنـفـطـيــة بـاالسـعــار ا
خالل  340وكــــيال جـــواال لــــلـــغـــاز
الــســائل واكــثــر من  20 حــوضــيـة

ـنـتجـات النـفـطيـة) وتابع انه ( ا
جتـهيز اكثر من  75 الـف أسطوانة
غــــاز ســــائل و 200 الـف لــــتــــر من
مـنـتوج الـنـفط االبيض و 100 الف
لـتر من مـنتـوج زيت الـغاز وان فرع
الــوزارة في مـحــافـظــة الـنــجف قـام
ـواكب احلسـينـية ايـضـا بتـجهـيز ا
الـتـي تـسـتـقـبل الـزائـرين الـوافـدين
االجــــــانـب بـــــاكــــــثــــــر من  7 االف

أسطوانة غاز سائل).
 وقـررت وزارة الـكـهـرباء إسـتـثـناء
ــبـرمج مــديـنــة كـربالء من الــقـطع ا
خـالل زيــارة الـعــاشــر مـن مــحـرم ز
وقــــال  بــــيــــان لــــلــــوزارة امس انه
(لــتــأمــ مــتـطــلــبــات زيــارة ذكـرى
اســتــشــهـاد اإلمــام احلــســ عــلـيه
الــسالم  إســتــنــفــار اجلـهــود في
الـشـركات الـعامـة لـتوزيع الـكهـرباء
فـي بــــغـــــداد والــــوسـط والــــفــــرات
األوسـط واجلـــــنــــــوب لـــــتــــــأمـــــ

واكب احلـسـينـية من احـتـياجـات ا
خالل الـتـجهـيز بـالتـيار الـكهـربائي
وإنـــارة الـــطــرق الـــتي يـــســلـــكـــهــا
الـــزائـــرون وإجـــراء الـــصـــيـــانــات
لـإلنارة وشبـكات الـتوزيع من اجل
إجنـــاح اخلـــطـــة اخلـــدمـــيـــة الـــتي
وضـعـتـهـا الـوزارة) ,وأضـاف (كـمـا
 اسـتـثنـاء مديـنـة كربالء والـطرق
ـؤديــة لـهــا من الــقـطع الــرئـيــســة ا
ــبـرمج لــلـتــيـار الـكــهـربــائي قـبل ا
وخـالل أيـام الــزيــارة ووضع آلــيـة
عـمل مشـتركة بـالتـنسيق والـتعاون
مـع كــافـــة الـــقـــطــاعـــات واألقـــســام
والـــشــــعب الـــفـــنـــيــــة من اجل دعم
ــواد الـــشــبــكـــة الــكــهـــربــائــيـــة بــا
الـضـروريـة الالزمـة إلدامة وإصالح
كـافـة الـعـوارض الـفـنـيـة فـضال عن
تــخـصـيص مــفـارز صـيــانـة جـوالـة
ـناطق تـعـمل عـلى مدار الـيـوم في ا
ـسـالك الـرئـيـسـة تـكون والـطـرق وا
ـعــاجلـة إي مــســتـعــدة ومــتـأهــبــة 
طــار أو عــارض فــني). من جــانب
اخـر قال مـدير اجملـاري عبـير سـليم
لـ (الـــــــــــزمــــــــــان) امـس انـه ( فـك
االخـتناقات واالنـسدادات احلاصلة
فـي شبـكـات اجملـاري بـسـبب تـوافد
الـزوار للمديـنة) مشيـرا الى (القيام

ــديـنـة بــحـمـلــة شـامـلــة في مـركـز ا
ة واحيائـها من خالل تسليك الـقد
وتــــنــــظــــيف وفــــتـح االنــــســـدادات
احلــاصــلــة فـي شــبــكــات وخــطـوط
اجملــاري). مــبـيــنـا انـه ( تـقــسـيم
ـديـنة الـعـمل الى عـدة مـنـاطق من ا
مـن اجل تــقــد اخلــدمــات لــلــزوار
خـالل الــزيـــارة). فــيـــمـــا  تــوزيع
ـفارز الطبية والـصحية وسيارات ا
ـديـنـة وقال االسـعـاف عـلى مـراكز ا
مـسؤول اعالم مديرية صحة كربالء
ســـلــــيم الـــفـــتـالوي انه ( تـــوزيع
ســيـارات االسـعــــــــــاف وبـعـدد 60
فارز الطبية سـيارة باالضافة الى ا

وبـواقع  75 مــفـرزة طـبــيـة كـمـا 
الكات الطبية والتمريضية تهيئة ا
لـلقـيام باعـمالهـا ولتقـد اخلدمات
لــلـزوار خالل الـزيـارة كـمـا  جـمع
قـنـاني الـدم وبـجمـيع اصـنـافـها من
خالل تـبرعات الـزوار في منـطقة ما
الكات بـ احلرم كما  تعزيز ا
لــلـقـيـام بـاعـمــالـهـا وعـلى مـدار 24
ســاعــة). مــضــيـفــا انه ( تــهــيــئـة
الــعالجـات الـضـروريـة لـلـزوار ومن
ــنـاشئ الــطــبـيــة وايــقـاف احــدث ا
ستشفيات). العمليات الباردة في ا
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ضـبـطت  دائـرة الـتـحقـيـقـات في هـيـئة
ال العام الـنزاهة حاالت جتـاوز  على ا
في دائـرة صـحـة محـافـظـة األنبـار عـبر
الــتـالعب  في أحــد الــصــكــوك. وقــالت
الــدائـرة في بـيـان امس  إن (فـريـقـاً من
جلـنـة تـقـو األداء ومكـافـحـة الـرشوة
وشـعبة التحري والضبط القضائي في
مـكـتب حتقـيق األنـبار الـذي انـتقل إلى
مـصـرف الـرافديـن في احملافـظـة تـمكن
مـن اكتشاف تالعب في حـسابات دائرة
صـحـة احملـافظـة والـتي قامـت بتـنـظيم
مــسـتــنـد صــرفٍ إليــداع الـصك الــبـالغ
مـقـداره 944 مـلـيون و467 الف و125
ديـنــار كـأمـانـات ضـريـبـة لـدى الـهـيـئـة
الــعـــامــة لــلــضــرائـب في احملــافــظــة),
وأضـــاف أن (أعــضـــاء جلــنـــة اســتالم
الــصك وعـدداً من مـوظـفي احلـسـابـات
بلغ في دائـرة الصـحة قامـوا بسـحب ا
والـتـصـرف به حلـسـابـهم الـشـخصي)

مــشـيــرا ً إلى أنه ( تـنــظـيم مــحـضـر
ـــبـــرزات ضـــبـط أصـــولي بـــجـــمـــيع ا
ـوجب ــضـبـوطـة فـي عـمـلـيــة تـمت  ا
مـذكرة قـضائـية وعـرضه رفقة األوراق
الـتـحـقـيـقـية عـلى اجلـهـات الـقـضـائـية
اخملـتصة). وضبطت في ميناء ام قصر
الـشـمـالي فـي مـحافـظـة الـبـصـرة ثالث
. وقال واد مخـالفـة كمركـياً شـاحنـات 
نافذ احلدودية امس انه بـيان لهيئـة  ا
(  ضـــــــبط ثـالث عـــــــجالت حتـــــــمل
ســـيــرامــيك من قـــبل شــعــبـــة الــبــحث
والــتـحـري خـارج احلــرم الـكـمـركي اذ
تـب وجود اختالف في كمية البضاعة
ـــعـــامـــلـــة ـــذكـــورة فـي ا ـــعــــفـــوة ا ا
ـثبت 3450 وأضـاف ان (ا الـكـمـركـيـة)
مـتـراً مـربـعاً وهي مـعـفـوة من الـرسوم
الكمركية حسب قانون االستثمار وبعد
الـتـدقيق تـبـ وجود تـصـريحـة اخرى
بــتـاريخ قــد بـكــمـيـة   53655 مــتـراً
ـعـفـاة هي 32500 مــربـعـاً والـكـمــيـة ا
مــتـر مــربع وهـذا يـســبب هـدرا لــلـمـال
الــعـام) وأشــار الـبــيــان الى انه (تـمت

ـعـابر الـتـرابيـة الـتي ينـشـئهـا بعض ا
ــتـجــاوزين فــوق الـســكك احلـديــديـة ا
اخملصصة لسير القطارات) ,وأضافانه
( و مع قـيام الـفرق الـفنـية والـهنـدسية
تـجاوزين على بـإزالتـها  لكن اصـرار ا
تـغطـية قـضبان الـسكك بـطبـقات الرمل
واحلــجـارة لـكي يـخــتـصـروا الـطـريق
ويـعـبروا بـسـيارتـهم فـوق السـكة أدى
الـى وقـوع حـادث جـنـوح قـاطـرة قـطـار
يناء قرب محطة توجهة الى ا الـنفط ا
ام قـصر). من جانـب اخر ادى اصطدام
مـــروع بــ شــاحــنـــة صــغــيــرة ٥ طن
وشــاحـنـة حــوضـيــة حتـمل مـنــتـجـات
نـفـطيـة الى مـصرع 3 اشـخـاص كـانوا
عــلى مـ االولى بـيــنـهم امـرأة صـبـاح
امـس. وقـال شــاهـد عــيـان لـ (الــزمـان)
امـس ان (االصــطــدام حـــدث نــتـــيــجــة
الــقـيـادة عـكس االجتـاه وعـدم االلـتـزام
بـقواعـد السـير على الـطرق اخلـارجية,
وكـثـيرا مـا يشـهـد طريق بـغداد كـركوك
ـيـتـة من هـذا النـوع نـتـيـجة حـوادث 
تـهـالـكه وكـثـرة احلـفـر واالضـرار فيه).

ودعــا مـواطــنـون في مــنـطــقـة احلـادث
(احلـكـومـة الى تـأهيـله واعـادة اعـماره
ــرور ومــنـع احلــمــوالت الــزائــدة من ا
عـــلــيه). وكـــان حــادث مـــروع اخــر قــد
شــهــده الــطـريـق قـبل 3 ايــام نــتـيــجـة
الــتــصـادم وجــهـا لــوجه قــرب نـاحــيـة
الـــعــظــيم وادى تـــصــادم شــاحـــنــتــ
احـداهــمـا حتـمل اطـنـانـا من الـسـمـنت
الى احـتراق شـاحنـة واصطـدام مركـبة
خـصـوصي بـهمـا واحـتـراقهـا بـالـكامل
فارقات ان ومقتل جميع ركابها. ومن ا
شــاحــنـــة طــويــلــة لم حتــمل حــمــولــة
اقـتحمت مـنزال على الـطريق امس امام
شتركة لالسايش والشرطة الـسيطرة ا
ـا ادى الى حـدوث اضرار االحتـاديـة 
ـنـزل. دون خـسـائـر بـشـريـة. مـاديــة بـا
وقـال احد عناصر االسايش لـ (الزمان)
امـس ان (الـــشـــاحــــنـــة انـــحــــرفت عن
ـنـزل الــطـريق فـجــأة ودهـمت ســيـاج ا
الـذي يـقع قـرب الـطـريق تـمـامـا). وعزا
الـــســـبب الى (ارهـــاق ادى الى غـــفــوة

السائق وهو حتت القيادة السريعة).
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أفــاد تـــقــريــر لــوكــاالت تــابــعــة لأل
ـتـحـدة  امس الـثـالثـاء بـأن مـا يـقدر ا
بــنـحـو  6.3مــلـيــون طـفل مــاتـوا قـبل
بـــلــوغ سن اخلــامـــســة عــشـــر الــعــام
ـــاضـي أي بـــواقع طـــفـل كل خـــمس ا
ـيـاه ثــوان وذلك بـســبب عــدم تـوفــر ا
والـصرف الصحي والتـغذية والرعاية
الـــصــحـــيــة األســـاســيـــة.وأضــاف أن

الـغـالـبيـة الـعـظمى مـن هذه الـوفـيات
مـليون حالـة حدثت في السنوات 5.4
ــثل اخلـــمس األولى مـن الــعــمـــر إذ 
حـــــديــــثــــو الـــــوالدة نــــحـــــو نــــصف
الـوفـيـات.وقـال لورنس تـشـانـدي وهو
ــتــحـدة خــبــيــر لـدى مــنــظــمـة األ ا
لـلـطفـولة (يـونـيسف) بـحلـول بـسيـطة
ـــيـــاه الـــنـــظـــيـــفـــة مـــثـل األدويـــة وا
كن تقليص والـكهرباء والتطعـيمات 
هـذا العدد كـثيرا. لكن  56مـليون طفل

ـن تقل أعمارهـم عن خمس سنوات
ونــــصــــفــــهـم من حــــديــــثي الــــوالدة
ســيـمـوتـون في الــفـتـرة من اآلن حـتى
عــام  2030 إذا لـم يــكن هــنــاك حتـرك
عـاجل.ووقـعت نـصف وفـيـات األطـفال
ـن هم أقل مـن خـــمس ســـنـــوات في
عـام  2017 فـي دول أفـريقـيـا جـنـوبي
الـصحراء حيث توفي طفل ب كل 13
طـفال قـبل عيـد مـيالده اخلامس عـشر.
وجــاء في تــقــريــر يــونــيـسـف أن هـذا
ـرتـفع ــعـدل في الـدول ذات الـدخل ا ا
185 بــــــــــــلــغ واحــــــــــــدا بــــــــــــ كـل 
طـفال.واشـتركت يـونيـسف مع مـنظـمة
ـيـة والـبـنك الـدولي في الـصـحـة الـعـا
وضع الــتـقـريـر.وجـاء في الـتـقـريـر أن
مـعظم األطفال الـذين تقل أعمارهم عن
كن وتون ألسـباب  خـمس سنـوات 
الـــوقـــايـــة مـــنــهـــا أو عـالجــهـــا مـــثل
مـضاعـفات الوالدة وااللـتهـاب الرئوي
واإلســهـال وتـسـمم الـدم لـدى حـديـثي
الريـــا. واإلصــــابـــات هي الــــوالدة وا
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سـلم في انـحاء العـالم بالتـعزية تتقـدم (الزمان) الى الـعرب وا
ـنـاسـبــة ذكـرى اسـتــشـهـاد االمـام احلــسـ بن عـلي الـصـادقــة 
(علـيـهمـا الـسالم) وذويه وانصـاره في واقـعة الـطف اخلـالدة في

كربالء. وتـنـتـهـز الفـرصـة في الـدعـاء بأن
تمـر الذكـرى على بـلـدنا الـعزيـز بخـير
ـسـلـمـ من وأمـان وهـو يـسـتـقـبل ا
مـــخــتـــلف انـــحـــاء الـــعـــالم لـــزيــارة
ـــقــــدســــة في الــــعـــراق. االمـــاكـن ا
ـنـاسـبــة حتـتـجب (الـزمـان) عن وبـا
الصـدور يـوم غد اخلـمـيس على ان
تـعـاود االطاللـة عـلى قـرائـهـا االحد

قبل. ا

ابتهال الدايني

إحـالـة اخملالـفات وفق مـحضـر أصولي
إلـى مــركـــز شـــرطـــة كــمـــرك ام قـــصــر
لـعـرضهـا أمام أنـظار قـاضي الـتحـقيق
إلتـخـاذ اإلجراءات الـقانـونيـة الالزمة).
ــنـافــذ احلــدوديـة وضــبــطت هــيـئــة  ا
ـنـفذ مـحـاولـة تهـريب مـادة (الـكبـدة) 
الـشيب احلدودي في مـحافظـة ميسان.
وقـال  بيان للمنافذ امس انه ( ضبط
شـاحنـة محـملـة باخلـضروات ومـخبأة
حتـت احلـمـولـة مـادة  الــكـبـدة وبـواقع
250 قـطعة وزن الواحدة منها   3900
عـامـلة الـكـمركـية), غـرام لم تـذكر فـي ا
واضـاف انه ( ضبط الشحنة من قبل
شـعــبـة الـبـحث والـتـحـري في الـهـيـئـة
وخـارج احلرم الـكمـركي بعـد استـكمال
نفذ وهذا االجـراءات الكمركية داخل ا
سـبب هدرا لـلمـال العام). فـيمـا  كشفت
وزارة الـنـقل عن جـنـوح قـاطرة نـفـطـية
عن مـسـارهـا قـرب مـحـطـة ام قـصـر في
الـبصـرة . وقال بيـان للوزارة امس انه
سـتمرة ( عـلى الرغـم من التـحذيـرات ا
الــتي اطــلـقــتـهــا الــوزارة من مـخــاطـر

الــسـبب األكــثـر شــيـوعــا لـلــوفـاة بـ
األطـفـال بـ سن اخلـامـسـة والـرابـعة

عشر خاصة الغرق وحوادث السير.
وذكـر التقـرير أن أخطر فـترة بالـنسبة
لـألطــفــال في كـل مــكــان هـي الــشــهــر
األول. وفي  2017 تـوفي  2.5 مـلـيون
طـفل حديث الـوالدة في شهرهم األول.
ـوالــيـد في أفـريــقـيــا جـنـوبي وكــان ا
الــصـحـراء أو في جـنــوب آسـيـا أكـثـر
عـرضـة تـسع مرات لـلـوفاة في الـشـهر
األول مـقارنة بنـظرائهم في الدول ذات
ــشـكالت ــرتـفع.ورغـم هـذه ا الــدخل ا
ـتحـدة أشار إلى أن فـإن تقـرير األ ا
ـوتون سـنويا عـددا أقل من األطـفال 
عـلى مـسـتـوى الـعـالم. وانـخـفض عدد
الـوفيـات حتت سن اخلامـسة إلى 5.4
مــلـيــون طـفل في  2017 بــعـدمــا كـان
كـمـا تـراجع 1990 مـلـيـون عـام  12.6
عــدد وفـيـات األطـفـال بـ سن  5و14
عـامـا إلى أقل من مـلـيـون طـفل بـعـدما

بلغ  1.7 مليون خالل الفترة نفسها.


