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باراتيه عالقة بالفريق الذي يـستعد 
دوري األ األوروبـيــة ضـد الــسـويـد
وتـــركـــيـــا". وكـــان اإلحتـــاد الـــروسي
أوقف كــــوكــــوريـن ومــــامــــايــــيف في
تمـوز/يـولـيو  2016غداة ظـهـورهـما
ـلـهى في شـريط فــيـديـو فـي حـفـلــة 
لـيـلـي في مـونـتي كــارلـو يـحــتـسـيـان
ــنـتـخب الـشــمـبـانــيـا عــقب خـروج ا
مبـاشـرة من كـأس أوروبا في فـرنـسا
ــوجــة بــخــفـي حــنــ مــا تـــســبب 

غضب واسعة في البالد.
وتقدم كـوكورين مهاجـم زينيت سان
بــطــرســبـورغ (27 عــامــا) بــعــد ذلك
ـنـتخب بـاعتـذار وعـاد إلى صـفـوف ا
الــذي ســـجل مـــعه 12 هــدفـــا في 48
ــشـاركـة في مـبـاراة لــكـنه حـرم من ا
ــونـديــال الــذي اســتــضـافــته بالده ا

بسـبب اإلصابـة في الركـبة. أما العب
وسط كراسنودار ماماييف (30 عاما
و 15مـــــبـــــاراة دولـــــيـــــة) فـــــلم يـــــتم

استدعاؤه منذ كأس أوروبا 2016.
مـن جــــــهــــــة اخــــــرى أعــــــلـن مــــــوقع
االستقصاءات بـلينغـكات.كوم االثن
ـشــتــبه به الــثـاني فـي مـحــاولـة أن ا
تسـميم اجلـاسـوس الروسي الـسابق
سيرغي سـكريـبال في سـالزبوري في
انـكلـتـرا هـو طـبـيب يـعـمل في جـهاز

االستخبارات العسكرية الروسية.
وقع الذي يتـخذ من اليشستر وقال ا
في وسط انكـلـترا مـركزا "لـقـد تأكـدنا
أن الـكـســنـدر بـتــروف هـو الـكــسـنـدر
يـفـغـيـنــيـيـفـيـتش مـيــشـكـ الـطـبـيب
الــعــســكــري الـــذي يــعــمل مع جــهــاز

االستخبارات العسكرية الروسية".

وبـحـسب وســائل اإلعالم قـام بـعض
أعـضـاء اجملـمـوعــة بـإلـقـاء الـكـراسي
عـلى ديــنـيس بـاك الــذي اضـطـر إلى
تــــلــــقي الــــعالج قــــبل الــــذهــــاب إلى
الــــشــــرطــــة. وقــــال رئــــيس اإلحتــــاد
الروسي لكـرة القـدم سيـرغي أنوخ
"يفـرض االحتـاد الـروسي لكـرة الـقدم
رتـبطـ مـعه بعـقود على الالعـبـ ا
عــقـــوبــات مـــشــددة عـــلى من يـــشــوه
صورة كـرة الـقـدم في الـبالد" قبل أن
يــشــيـــر إلى أنه حـــتى إذا  إثــبــات
ـكن اتخاذ أي مسؤولـيتـهم فإنه ال 
عـقـوبــات ضـد كـوكـوريـن ومـامـايـيف
لعدم ارتباطـهما حالـيا بأي عقود مع

اإلحتاد الروسي.
وأوضح أن "كـوكـورين ومــامـايـيف ال
ينـتميـان للـمنـتخب ولـيست لـهما أي
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ناطق احملرومة) ,مشيرا الى على ا
ي سيـقدم ان (برنـامج االغذيـة العـا
وجبـات مدرسيـة الى مـا يقرب 304
اآلف طــــالب في 963 مــــدرســــة في
جــمـــيع انـــحــاء الـــعــراق) ,واوضح
رحلة االولى سيبدأ في البيان ان (ا
ـقـبل  فـي مـحافـظـتي كـانون االول ا
ـثـنى ,وفي مـخــيـمـات وا الـبـصـرة ,
شـردين في نـينـوى وكـركوك وفي ا
كــانـون الــثــاني 2019. سـتــتــوسع
االنشـطـة في 6 محـافـظـة اضـافـية),
ي, وتابع ان (بـرنـامج االغذيـة الـعا
وبالـتعـاون مع الـوزارة سوف يـقوم
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ي, يـسـتـعـد  بـرنــامج االغـذيـة الـعـا
وبـــالــتـــعـــاون مع وزارة الـــتـــربـــيــة
بالـتحضـير إلطـالق برنامـج وجبات
مدرسية ,عقب النـجاح الذي حـققته
مــشــروعه الــتــجـــريــبي في مــديــنــة
ـوصل ,الـذي أجــري فـي الـنــصف ا

االول من عام 2018. 
ـتـحدة في وقال بـيـان لبـعـثة األ ا
الـعــراق يـونــامي أمس ان (اجلــولـة
اجلديـدة ستـغطي الـسنـة الدراسـية
2018≠ 2019 في 11 مـحـافــظـة في
جـمـيع انـحـاء الـعراق ,مع الـتـركـيز
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ماهي عالقـة الدولـة بالـطفل  –أقصـد الدولـة العـراقية  –وماهي أألشـياء
ـفـيـدة الـتـي قـدمـتـهـا ألطـفــال الـعـراق بـصـورة عــامـة وهل وضـعت لـهم ا
برنـامج خاص مـن أجل رفع مسـتوى الـطـفل العـراقي من كـافة الـنواحي

ستقبل.  ليكون له دور كبير في تقدم هذه الدولة في ا
ـقـدمة الـعـقـيمـة أذكـرها بـأقـتضـاب هـنا لـسـبب واحـد فقط جـعـلني هذه ا
أفكـر كل الـليـل وكل النـهـار حيـنـما طـالـعت ذلك اخلـبر الـرهـيب عن طفل
كـتظ بـكـافة ـكـان ا يابـاني فـقـده والـداه في الغـابـة أثـنـاء زيارتـهم لـذلك ا

األشجار اخملتلفة. 
تلقت السلـطات اليابـانية اخلبر بـكل إهتمام وصـدرت األوامر لستة آالف
عسكري و 1000شرطي للتوجة فـورا الى مكان احلادث وراحت القوات
بكل جتـهيزاتـها ومـعداتـها وأسلـحتـها وعـجالتها وإسـتمـر البـحث يوم
كامـلـ الى أن تمـكـنت تلك الـقـوات من الـعثـور عـلى ذلك الطـفل اجلـميل

وسلمته الى والديه. 
مأ أجمل هـذه الصورة الـدقيقـة جدا في أألهتـمام باألنـسان بصـور عامة

وأألطفال بصورة خاصة. 
ا سيـكون هذا الـطفل يومـا ما رئيسـا لدولة الـيابان أو عالم من يدري ر

ذرة أو مهندسا كبيرا أو جراحا ماهرا ..
ماذا سيقدم لدولة اليـابان سيتفانى من أجل خـدمة دولته التي إستنفرت
ـكن مـقـارنتـهم مع بـشـر على يومـا مـا ألنـقاذ حـيـاته. حقـا إنـهم بـشر ال

شاكلة دولتنا. 
شردين راح ذهني بعـيدا وتـخيلت عـشرات األطـفال من أطفـال العـراق ا
ـكن حتى تصورهـا ألنها تـصيبني التائهـ في أماكن وزوايا ال

بالهلع من كل شيء.
 ماذا لـو كان هـذا الطـفل عـراقيـا وضاع في غـابة ?
اجلــواب مـتــروك خملــيــلـتــكم حــتى النــظــلم دولــتــنـا

الفاضلة في كل شيء. 

»Ã«dÐ∫ محافظ الناصرية يحيى الناصري خالل متابعته نصب ابراج الضغط العالي في احملافظة

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

تـوقع اخلـبـيـر الــنـفـطي بـيـوار خـنس
ــدة ارتــفـــاع اســـعـــار الــنـــفط خـالل ا
قبلة الى مـئة دوالر للبرميل القليلـة ا
الــواحـــد بـــالــتـــزامن مـع قــرب اطالق
حــزمــة جـديــدة مـن الــعـقــوبــات عــلى

طهران.
مـشيـرا الـى ان منـح اعـفاءات لـبـعض
الدول هو محاولة لكسب التأييد على

خفض االنتاج االيراني. 
وقال خـنس لـ (الـزمـان) امس (نـتوقع
ارتـفـاع اسـعـار الـنـفط الى نـحـو مـئـة
ــدة دوالر لــلــبــرمــيل الــواحــد خالل ا
قـبـلـة والسـيمـا بـعـد اتـفاق مـنـظـمة ا
اوبك عـلى عـدم زيــادة االنـتـاج وبـقـاء
ـاضي باالضـافـة الى تزامن االتفـاق ا
ذلك مع قرب اطالق حـزمـة جـديدة من
نعها العقوبات االمريكية على ايران 
من زيــادة االنــتــاج واجـــبــارهــا عــلى

التخفيض).
نح واضاف ان (احملاوالت االمريكية 
بعض االعـفـاءات لدول مـعـينـة تـهدف
لكسب تأييد للعقوبات التي ستفرض
على ايران كـما تـعد رسـالة اقـناع بأن

واكد مسـؤول في احلكـومة األمريـكية
إن إدارة الـــرئــــيس دونــــالــــد تـــرامب
تدرس منح إعـفاء من الـعقـوبات التي
ـقبـل الى الدول ستـفـرضـهـا الـشـهـر ا
الــتي تــخــفـض وارداتــهــا من الــنــفط

اإليراني. 
 «¡UHŽ« `M

ـســؤول إن (اإلدارة في خـضم وقـال ا
عمـليـة داخلـيـة لدراسـة منح إعـفاءات
لـلـتـخـفـيـضـات الـكـبـيرة) ,واشار الى
(اسـتــعــداد االدارة لـلــعــمل مع الـدول
الـتي تـخــفض وارداتـهــا عـلى أسـاس

كل حالة على حده). 
وانــســـحــبت اإلدارة األمـــريــكـــيــة من
اتــفـــاق بـــشــأن الـــبــرنـــامج الـــنــووي
ــاضي وســتـعــيـد اإليـراني فـي أيـار ا
بـشــكل مـنــفــرد فـرض عــقـوبــات عـلى
مسـتـهـلكي الـنـفط اخلـام اإليراني في
قبـل والتي تهدف الرابع من الشـهر ا
الى إجبـار طهـران على وقف تـدخلـها
في سوريا والعراق وإنهاء برنامجها
لـلـصـواريخ الــبـالـيـســتـيـة لـكن ايـران
تؤكـد إنـها الـتـزمت بـاالتفـاق الـنووي
الــذي أبــرمــته عــام 2015 مع خــمس

دول كـبــرى بــاإلضــافــة إلى الــواليـات
تحدة.  ا

الى ذلك رأى ولي الــعـهــد الـســعـودي
مــحــمــد بن ســلــمــان إن بالده نــفــذت
وعدها لـواشنطن بـتعويض مـا فقدته
السـوق من إمـدادات الـنـفط اإليـرانـية

بسبب العقوبات.
وقال بن سلـمان إن (الـسعوديـة نفذت
وعدها لـواشنطن بـتعويض مـا فقدته
السـوق من إمـدادات الـنـفط اإليـرانـية
بـسـبب الـعـقـوبـات وفق الـطـلب الـذي
قدمـته أمريـكـا للـسعـودية ودول أوبك
األخرى بالتأكـد من أننا سنعوض أي

نقص في اإلمدادات من إيران).
وتـابع ان (إيــران قـلــصت صـادراتــهـا
بنحو   700ألف برميل يوميا). مبينا
ان (السـعـر األعـلى الـذي شـهـدناه في
اضي ليس بـسبب إيران في الشهـر ا
األغـلب بـسـبب أمـور حتـدث في كـنـدا
ـكــسـيـك ولـيــبـيــا وفــنـزويال ودول وا
أخرى وحـركت الـسـعـر ألعـلى قـليال),
الفتـا الى ان (السـعوديـة تمـتلك طـاقة
احتـيـاطـيـة تـبلغ 1.3 مـلـيون دون أي
استـثـمـار ونعـتـقـد أنه مع دول أخرى

من أوبك ومن خارجها يكون  أكثر من
ذلك).

واوضح ابـن ســــلــــمــــان انـه (هــــنــــاك
محاوالت مع الـكويت لـلتـوصل التفاق
السـتــئـنــاف اإلنـتــاج مـا بــ اخلـمس

قبلة).  والعشر سنوات ا
ي مـزيج وسـجل خــام الـقــيــاس الـعــا
بـــرنت  85.05دوالر لـــلــــبــــرمــــيل في
العقود اآلجلـة بارتفاع قدره 47 سنتا
ـئـة عن التـسـوية أو ما يـعادل 0.6 با
السابـقة كمـا وارتفـعت العقـود اآلجلة
خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي
ــئـة إلى 74.88 55 سـنــتـا أو 0.7 بـا

دوالر للبرميل. 
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واتهمت إيران ثالث أكبـر منتج للنفط
في أوبك تــــرامب بـــتـــنــــســـيق زيـــادة
أسعار النفط مـن خالل فرض عقوبات
عـلى بالدهـا  كـمـا اتـهـمت الـسـعـودية

باخلضوع للضغط األمريكي.
الى ذلك أكـدت إدارة مــصـفى مــيـسـان
ــصــفى يــعــمل بــكــامل الــنــفــطي ان ا
طاقته اإلنتاجية بعد حادثة احلريق.
ـصـفى امس  ان  وذكـر بـيــان إلدارة ا

صرفي في العراق يعاني من مشاكل كبيرة في جميع مفاصله القطاع ا
منذ عام 2003 وحلد اآلن وهذا يـعود ألسـباب عـديدة ومـعروفـة للـجميع
ـشــاكل والـتـدهــور الـنـاجت عـنــهـا تـتـعــرض الـعـديـد من ومن خالل هـذه ا
صـارف وخاصـة األهلـية مـنهـا الى الـتعـسّر أو االفالس وعـدم تمـكنـها ا
ـركزي العراقي. في ـالية مع عمالئـها ومع البنك ا من ايفاء التـزاماتها ا
ـالـيـة الـعـلـيا في ـركـزي باعـتـبـاره الـسـلـطة ا هـذه احلاالت يـقـوم الـبـنك ا
ـصرف الـبالد بـاتـخـاذ حـزمـة من االجـراءات الـقـانـونـيـة حملـاولـة انـقـاذ ا
تـعـسـر من االفالس وحلـمـاية حـقـوق جـمـيع األطـراف التي يـتـعـلق بـها ا
األمـر من مـودعـ ومـسـتـثـمـرين ومـؤسـسـات وغـيـرهـا ,ومن ضـمن هـذه
ـرقم 94 في ــصـارف الــعــراقي  ا االجـراءات الــتي ســمح بـهــا قــانـون ا
ـادة 61 مـنه هــو انـشـاء (مــصـرف جــسـري) وهـو 2004/6/7  ووفق ا
ـركزي الـعراقي  الذي مصرف مـؤقت تعـود ملـكيته وإدارته إلى الـبنك ا
يـقـوم بــتـأسـيـسه وتــرخـيـصه وإعــادة رسـمـلــته وتـشـغـيــله  وذلك بـهـدف
معـاجلـة وإعـادة تـأهـيل وتـقو أعـمـال مـصـرف مـتـعسـر وذلك من خالل
ـتـعـسـر إلى مـصـرف اجلـسر ـصـرف ا حتـويل أصـول والتـزامـات ذلك ا
ـدة تصل تـعـسر و ـصـرف ا الذي يـقوم األخـيـر بدوره بـإدارة عـملـيات ا
صرف إلى سنت ويجوز تمديدها لسنـة ثالثة ولغرض تقو عمل هذا ا
دة  وجتاوز مشاكـله وإلتاحة الفـرصة للعـثور على مشـتري خالل تلك ا
ـصرف اخلاضع لـلتأهيل أو وال يقتضـي هذا التحـويل حصول مـوافقة ا
طلـوبات بواسطة تنـبيه ينشر في أي من هيئات إدارته  وينـشر حتويل ا
اجلـريدة الـرسـمـيـة وفي صـحـيفـتـ أو أكـثـر من الـصـحف ذات الـتداول

ركزي العراقي.  العام يحددها البنك ا
صارف األهـلية في عمـلها وبشكل على الرغم من تعـثرعمل العـديد من ا
ـاضـية ووصـولهـا الى مرحـلـة فقـدان الثـقة بـها واضح خالل السـنوات ا
ـركـزي عـلى هـذه اخلـطـوة وال من قـبل جـمـهـورهــا لـكن لم يـقـدم الـبـنـك ا
أعـرف مالـسـبب الـذي مـنـعه من ذلك بـالـرغم من الـضـرورة لـتـطـبـيق هذا

االجراء.
ركـزي بـانشـاء أول مـصـرف جسـري في الـعراق و ولكن أخـيـراً قـام ا
افتتاحه في مطلع هذا الشهر وهـو (مصرف حمورابي لالستثمار) الذي
أخفقت ادارته السابقة في تمشية أعماله بصورة صحيحة وأوصلته الى
ركزي العراقي بتحويله الى مصرف حافة االفالس فقامت ادارة البنك ا
ركزي جسري وقـامت بتغـييـر ادارته بالكـامل وقد جـاء هذا القـرار من ا
صرفي من خالل عـنية بـتحقـيق االستقـرار للقطـاع ا باعتـباره السلـطة ا
ـنـاسـبـة لـلـحاالت ـصارف ومـحـاولـة إيـجـاد احلـلول ا مـتابـعـة ومـراقـبـة ا
ـتـعـثـر وإعـادة ـصـرف ا ـشـاكل الـتي تـتــعـرض لـهـا ولـغـرض انـقــاذ ا وا
ـالية واالنـتقال به من مـرحلة الـوصاية إلى مـرحلة احلياة الى نـشاطاته ا
صرف اجلـسري اي بـدالً من التـصفيـة القـسرية الـعمل لـتحـقيق هدف ا
ـصارف وجتنـباً حلصول أي ودع في ا نبيل هو احلـفاظ على حـقوق ا
ضرر للـمسـاهم أو اجلـهات االخـرى ولغـرض معاجلـة ظاهـرة االخفاق
اليـة النهائـية. االجراء الذي قام به صرفي دون اللـجوء الى التصفـية ا ا
صارف العراقية ركزي هو اجـراء مالي سليم وسمح به قانـون ا البنك ا
صـارف العـراقيـة ولو ولو كـتب النـجاح لـهـذه التـجربـة األولى في عـالم ا
تمـكنت االدارة اجلـديدة لـلمـصرف مـن تطـبيق مـعايـير االمـتثـال والرقـابة
ـراسل والضبط الـداخلي ومـعاييـر احملاسـبة الدولـية وتـأسيس شـبكة ا
ــيـة وتـبــني إدارة اخملـاطــر بـأشــكـالـهــا كـافـة ـصـارف الــعـا مع قـواعــد ا
ــلــكــيـة لــتــفـادي والســيـمــا في مــجــال إدارة فـصـل اإلدارة عن حــقـوق ا
ـشـاركة في اخملـاطـر ب اإلدارة ـصـرفيـة وحتـقيق ا ـصالح ا تضـارب ا
صرف الى برّ األمان لـكية واألهم انها لـو أوصلت ا وأصحاب حقوق ا
ـودع فإن هـذه التـجربة سـتكـون حافزاً لـلبنك وأعادت الثـقة لـلعمالء وا
ـتعـثـرة لغـرض النـهوض ـصارف ا ركـزي على تـعـميـمهـا عـلى جمـيع ا ا
ــرّ بـأسـوأ حـاالته وهــذا الـنـهـوض ـصـرفي الــعـراقي الـذي  بـالـقـطــاع ا
واالنتـعـاش سـينـعـكس عـلى االقـتصـاد الـعـراقي بشـكل عـام وخـاصة أن
البلد مـقبل على حركـة بناء واعمـار واستثمـار في جميع القـطاعات وهذا
لن يتحقق بشكل سلـيم اال بوجود قطاع مصـرفي رص ومستقر وخال

من الفساد.
ونـتـمـنى الـنـجـاح لـهـذه الـتـجـربـة اجلـديـدة لـنـحـصد
ستـقبل القريب ولتـكون حافزاً لدخول ثمارها في ا
االسـتـثـمـار احلـقيـقـي الى الـبـلـد الـذي كـان تـدهور

صرفي العراق من أهم اسباب نفوره. القطاع ا

يـكــون لالطــفــال وجـبــة مــغــذيـة في
ــــدرســــة  وهــــو حــــافــــز لــــزيــــادة ا

احلضور والتعلم).
 فـيـمـا كـشـفت وزارة الـتـخـطـيط ان
ـسـنـ في الـعراق نسـبـة الـسـكان ا
ـئــة وفــقــا لــتــقــديـرات بـلــغت 3 بــا
ــركــزي لالحــصــاء لــعــام اجلــهــاز ا
2018 ما يعني ان اجملتمع يعد من
ـتـحدث اجملـتـمـعـات الـفـتـيـة.وقـال ا
الـــرســمـي لــلـــوزارة عـــبـــدالـــزهــرة
ـنـاسـبـة الـهـنـداوي في بـيــان امس 
ي لـلـمــسـنـ  ان (عـدد الـيـوم الـعــا
كبار السن وصل في عام 2018 الى

مـلـيون و200 الف نسـمـة يـشـكـلون
ئة) مانسبته 3 با

 ,مــوضــحـــا  ان (نــســبـــة الــســكــان
ئة سن مـن االناث بلغت 3.3با ا
ـسـن فيـمـا بـلـغت نـسـبة الـذكـور ا
ـــئــة) ,وتـــابع ان (نـــســـبـــة 2.9 بـــا
ـــنـــاطق ـــســـنـــ في ا الـــســـكـــان ا
ـدن  أعــلى نـسـبـيـا من احلـضـريـة ا
ـنـاطق الـريــفـيـة نـتـيــجـة الـكـثـافـة ا
ـدن فـقـد ـرتـفـعـة في ا الـسـكـانـيـة ا
ـنـاطق ـســنـ في ا بـلـغت نــسـبـة ا
ــئـة مــقـابل 2.5 احلـضــريـة  3.3بـا
ــئــة في الـريف) ,مـشــيـرا الى ان بـا

ـــــوردين بـــــشـــــراء االغـــــذيـــــة مـن ا
ـــا يـــســهـم اســـهـــامــا احملــلــيـ ,
ايــجــابــيــا في تــنــشــيط االقــتــصــاد
. وقـــد احملـــلـي وانــــتـــاج االغــــذيــــة
ــمـارسـة بـالـفـعل اسـتـخـدمت هـذه ا
ـدرسـيـة خالل بـرنـامـج الـوجـبــات ا
الــــــذي نــــــفــــــذ في عــــــام 2015 في
مـــحــــافــــظــــة ذي قـــار) ,وأوضح ان
ــدرسـيـة تــشـمـل اخلـبـز (الـوجــبـة ا
والفواكه واخلـضروات او اجل او
احلـــلــــيب او عـــصــــيـــر الــــفـــواكه),
واضــاف الــبــيــان ان (دعم بــرنــامج
ي يهدف الى ضمان ان االغذية العا
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بيوار خنس

{ موسـكـو (أ ف ب) - أعـلنت وزارة
الـداخــلـيـة الــروسـيــة في بـيــان إنـهـا
أمرت بـإجراء حتقـيق في مـشادة ب
مـــســؤول كـــبــيـــر بـــوزارة الــتـــجــارة
والالعـــبـــ الـــدولـــيـــ ألـــكـــســـنــدر
كــوكــورين وبــافـل مــامــايــيف الــيــوم

. االثن
وقــال الـبــيــان "ســيـســلط الــتــحــقـيق
الـضـوء عـلى الـظـروف الـدقـيـقـة لـهذا

احلادث وعدد مرتكبيه".
وفي وقت ســــابق من يـــوم االثـــنـــ

ذكــرت وســـائل اإلعالم أن كـــوكــورين
ومامايـيف قاموا بـرفقة مـجموعة من
األصدقاء بـاالعتـداء على ديـنيس باك
في مـقـهى حـوالي الـسـاعـة الـتـاسـعة
صـبــاحـاً في مــوسـكــو عـنـدمــا طـلب

منهم التقليل من الضوضاء.
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(التقديرات السكانية اظهرت ان 73
سن متزوجون وهناك ئة من ا با
ــئــة مـنــفــصـلــون) وأشـار 23.5 بـا
الـهــنــداوي الى ان (مــانــســبـته 6.6
ن تــبـلغ ــئــة  من كــبــار الـسـن  بـا
اعمـارهم 65 سـنة فـمـا فـوق هم من
ـعـاقـ ذوي االعـاقـة من مـجــمـوع ا
ـــئـــة مـــنــهم في الـــعــراق 16.4 بــا
اليـسـتـطــيـعـون اداء اعـمـالــهم كـلـيـا
ـئة يـعانـون صـعوبـة كبـيرة و26 با
ـئة في اداء اعـمـالـهم وهـناك 27 بـا
يـعـانــون بـعض الـصــعـوبـة في اداء

اعمالهم).

امـريـكـا ال تـسـعى نـحـو الـضـغط عـلى
ـيــة). مـبـيــنـا ان (ايـران الـسـوق الــعـا
تمـثل موقـعا سـتـراتيـجيـا  مهـما ومن
صـدرة لـلـنـفط حيث الدول الـكـبـيـرة ا
تعتمد على صادراتها روسيا والص
لكن واشـنـطن تـسعى بـطـرق مـختـلـفة
الى تـعــويض تــلك االمـدادات من دول

اخرى). 

اضي (احلريق الذي حدث االسبوع ا
صفى لم يؤثر عـلى سيـر العـمل في ا
وانه يـعـمل بـكـامل طـاقـته اإلنـتـاجـيـة
نافياً البالغة  30ألف برميل يـوميا) ,
(ما أشيع من تـهويل بـشأن تـعطله أو

تضرره).
مبـينـا ان (حـادث احلريق كـان خلزان
لم يستعمل حالياً وخارج عن اخلدمة
وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي
ــا يـحـدث في هــكـذا مـواقع مـقـارنـة 
نفـطيـة الن تعـاملـها مع مـواد سريـعة

االشتعال).
وأوضح الـــــبـــــيـــــان ان (احلـــــريـق لم
يتسـبب بأي خسـائر بشـرية او مادية
وان العمل أستأنف بعد ساعات قليلة
من احلادث في الـوحدات الـتـشغـيلـية

وبكامل طاقاتها اإلنتاجية).
مثـمنـا (جـهود الـعامـلـ الذين كـانوا
موجودين في مـوقع العـمل بتعـاملهم
الـــصـــحـــيح وفـق قـــواعـــد الـــسالمـــة
واإلطـــفـــاء فـــضـال عن دور مـــديـــريـــة
ـدني في احملـافـظـة بـإسـنـاد الـدفـاع ا
ـــصــفـى في أعـــمــال الـــســـيـــطــرة و ا

اإلطفاء).
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اعلنت احلـكومـة احملليـة في محـافظة
ذي قار عـن مبـاشـرة احـدى الـشـركات
شـروع اكـسـاء شوارع حي احمللـيـة 
الـسـكك في  مـديـنـة الـنـاصـريـة مـركـز
ـشـاريع احملـافـظـة ضـمن حــزمـة من ا
اخلـدمــيــة الـتي  االعالن عــنــهـا في
ناطق التي وقت سابق والتي تخدم ا
شـــمـــلت بـــاعـــمـــال مـــشـــرو مـــجــاري

الناصرية الكبير. 
وقـال احملــافظ يــحـيى الــنــاصـري في
بـيــان تـلـقــته (الـزمــان) أمس ان (هـذا
ـشــروع سـيـشــمل سـتــة شـوارع من ا
ـادة الــكــونــكـريت خالل اكــسـائــهــا 
ـسـلح ومن ثم عـمـلــيـة الـتـبـلـيط من ا
ـنـطـقـة بـاخلـدمـات اجل خـدمـة هـذه ا
ــطــلــوبــة) مـــشــيــرا الى ان (كــلــفــة ا
ـشـروع اكـثــر من ثـمـانــيـة مـلـيـارات ا
ديــنــار شـــمــلت مـــنــاطق حـي االمــيــر
والثورة والسكك والـشعلة وان اعمال
شروع الـذي تنـفذه احدى الـشركات ا
ــؤمل لــهــا ان تـنــتــهي احملــلــيـة مـن ا
خالل مـدة 45 يــومــيــا) مـبــيــنــا الى
(تــواصل الــعــمل في اكــســاء شــوارع
ــنـاطق االخــرى في مــديـنـة عـدد من ا
الـــنــــاصـــريـــة) ,وتـــابـع الـــبــــيـــان ان
(الــنـــاصـــري  اشـــرف عـــلى االعـــمــال
ـشروع بناء ابراج ومد خط النهائية 
الضغط العالي االستراتيجي لشمالي
الناصرية وبطول 9 كيلو متر وبكلفة
شروع تزيد عن 6 مليـار. موكـدا ان ا

سيـعـمل عـلى حل االخـتـنـاق احلاصل
ـــســـتـــفـــيـــدة ويـــوفـــر ـــنـــاطق ا في ا
اســـتـــقـــراريـــة في جتـــهـــيـــز الـــتـــيــار

الكهربائي. 
وتابع  الناصري ان (االعمال النهائية
ـــــشـــــروع خط الـــــضـــــغـط الـــــعـــــالي
االستراتيجي تسير بوتيرة متصاعدة
بـغــيــة تــوفـيــر مــصــدر طـاقـه اضـافي
وتـطــويــر الـشــبــكـة الــكــهـربــائــيـة في
منـاطق الشـطـره والرفـاعي و الغـرافو
الـنـصـر والـتي كـانت جتـهـز بـالـطـاقـة
الـكــهـربـائــيـة من مــحـطــة الـنــاصـريـة
الـبــخــاريــة من خالل خط نــاصــريـة -
شــطــرة  kv 132الــقـــد وســـيـــوفــر
شـروع الـذي بلـغت قـيمـته الـكلـية 6 ا
ملـيار و200 ملـيـون ديـنـار اسـتـقرارا
ناطق في جتهيـز الطاقـة الكهـربائيـة 
شمـال الـناصـرية)  ,واشار الـنـاصري
مول من شروع االسـتراتيـجي ا ان (ا
مـوازنــة تـنـمــيـة االقــالـيم اخملــصـصـة
تد من محـطة الناصرية للمحافـظة  
الــبــخــاريــة الى مــحــطــة الــنــاصــريــة
سـافة 9 كم وبواقع 29 الصـناعـيـة و
بــرجـــا مــزدوجـــا  وتــتـــخــلل اعـــمــال
االنــشــاء اجلــديـــدة اعــمــال اضــافــيــة
تـتــمــثل بـرفـع ابـراج خط نــاصــريـة -
شــطــرة 132kv الــقـــد اخلــارج عن
ــشـروع الـعــمل لـكــون مـســار ابـراج ا
تمـتد بالـقرب من اخلـط القد بـسبب
وجـود الـكــثـيــر من الـتــجـاوزات الـتي
ســبــبـت في اســتــخـــدام مــســار اخلط

لغي) ,معربا عن (امله في إن القد ا
شاريع في حتس واقع تسهم هذه ا
الشـبـكة الـكـهربـائـية و حل االخـتـناق
احلــــاصـل في مــــنـــــاطق الـــــشــــطــــرة
والرفاعي والـغراف والـنصـر وضمان
اســـتــــقــــراريـــة جــــيـــدة فـي الـــتــــيـــار

 .( الكهربائي اجملهز للمواطن
فـيـمـا أعـلـنت مــديـريـة انـتـاج الـطـاقـة
احلـراريـة في احملـافـظـة  عن الـتـعـاقد
مع شــركــة روسـيــة لــصــيــانــة احـدى
والــوحـدات الــتــولــيــديــة في احملــطـة
احلرارية في الناصرية . ونقل البيان
عن مدير الطاقة احلـرارية فيصل عبد
الــعـالـي الـقــول ان (الــعــقــد ســيــكـون
لـصــيـانــة واصالح وتــاهـيل الــوحـدة
االنتاجية االولى في احملطة احلرارية
ان مــدة االجنــاز ســتــكــون 30 يــومــا
العادة احملـطـة الى االنـتـاج بـطـاقـتـها

الكاملة عند 150 ميكا واط). 
WOHOþË  Uł—œ

فيـما قـالت  دائرة صـحة احملـافظة ان
الية االحتـادية صادقت على (وزارة ا
503 درجـات وظــيــفـيــة جــديــدة عـلى

الك).  مالكها الدائم ضمن حركة ا
وقال مـدير صـحة احملـافـظة بـالوكـالة
عـبــد احلـســ اجلــابـري لـ (الــزمـان)
امس ان (الدرجات الوظيفية اجلديدة
مـوزعــة بــواقع 60 درجــة لـلــمـالكـات
الـطـبـيـة والــبـقـيـة لـلــكـوادر الـسـانـدة
الك لـعامي وجمـيـعهـا ضـمن حركـة ا

2015 و 2016.

واوضح ان هذا الـتـعـيـينـات سـتـطلق
بـــالــــتـــزامـن مع اطالق  1044درجـــة
وظـيــفـيــة اخـرى ضــمن الــتـعــيـيــنـات
ـركـزيــة لـوزارة الـصــحـة االحتـاديـة ا
والتي ستضم هي االخرى  844درجة
لـلـمالكـات  الـسـانـدة). وأتـلـفت دائـرة

الـصــحـة اكـثــر من ســبـعـة اطــنـان من
واد الـغـذائـيـة مـنتـهـيـة الـصالحـية ا
واغالق 65 مــحال جتــاريـــا مــخــالــفــا
ـاضي . لـلـضـوابط في شــهـر ايـلـول ا
ونقل الـبـيـان عن  مـدير قـسم الـصـحة
العـامة في الـدائـرة حيـدر حنـتوش ان

(فـرق الــرقــابـة الــصــحـيــة في صــحـة
احملــافــظــة صــادرت واتـــلــفت اربــعــة
ــواد الـغـذائـيــة الـصـلـبـة اطـنـان من ا
واد السائلة  بعد وثالثة اطنان من ا
ان تـبـ انــهـا جـمــيـعـا مــواد فـاسـدة

ومنتهية الصالحية).


