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أكدت وزارة الصحة ان مياه االسالة
ـواطن عـبـر شـبـكة الـتي تـزود الى ا
ـياه احلكومية غيـر مثالية للشرب ا
ـناطق التي تـبتعد  مـشيرة الى ان ا
عن مــحــطــات الـتــصــفـيــة قــد تـصل
نــسـبــة الـكـلــور فـيــهـا الى الــصـفـر
مــشـددة عـلى انــهـا تـواصل عــمـلـهـا
الـرقابي بشكل يومي والتسمح ببيع
ـــعـــبـــأة من دون اجـــازات ـــيــــاه ا ا
ـارس هذا رسـمـية اال ان هـناك من 
ــتــحـدث االمــر بـ(اخلــفــيـة). وقــال ا
الـرسـمي بـإسم الوزارة سـيف الـبدر
ـــســؤول عن لـ(الـــزمـــان) امس ان (ا
ـيـاه في بـغـداد مــحـطـات تـصـفـيــة ا
أمـانـة بـغداد وفي احملـافـظات وزارة
االعـــمـــار والـــبـــلـــديـــات. امــا وزارة
ـياه ـائيـة  فمـسـؤولة عن ا ـوارد ا ا
ـــائـــيـــة  لـــكن ـــســـطـــحـــات ا فـي ا
ــســؤولــيـة عـن شـبــكــات الــتـوزيع ا
نازل يـاه الى ا الـرئيـسة وايصـال ا
هـما امانـة بغداد ووزارة الـبلديات)
مـــوضــحــاً ان (دور وزارة الــصــحــة
يـــتــمـــثل فـي مــعـــاجلــة ايـــة حــاالت
مـرضية وبائية او غـير وبائية جراء
تـناول مـياه شرب غـير صاحلـة كما
تـقوم بـأخذ عـينـات عشـوائيـة بشكل
ــراكـــز الــصــحــيــة يــومـي لــتــقــوم ا
اخملـتـصة بـفحص مـقـدار نقـاوة تلك
العينات بجهاز خاص وكمية الكلور
الـتي حتتـوي علـيهـا ونقـوم بفحص
كــمــيـة الــكــلــور حـتـى آخـر نــقــطـة).
واشـار الى ان ( نسـبة الـكلـور تكون
ـنـاطق الـقـريـبة احـيـانـاً جـيـدة في ا
ــيـاه لــكن من مــحــطــات تــصــفــيــة ا
الــنــســبــة تـقـل كـلــمــا ابــتــعـدنــا عن
احملـطـات حـتى تـصل الى الـصـفر) 
مـؤكداً ان (الوزارة تبـلغ امانة بغداد
ــعــنـيــة االخـرى بــشـكل واجلــهـات ا
مـستمر بنتائج فـحوصها لكي تتخذ
ـــــذكـــــورة االجــــراءات اجلـــــهـــــات ا
الـالزمـة). وتــابـع ان (الـوزارة كــانت
ــيــاه في قــد نــبــهت الـى مــشـكــلــة ا
شكلة الـبصرة قبل اكـثر من سنـة وا
اآلن التـزال مـوجودة  لـكنـها بـنسـبة
ـيـاه في بـعض اقـل) مـضـيـفــاً ان (ا
مـناطق بـغداد والسـيمـا في اطـرافها
ـكن لي الـقـول ان غــيـر صـحـيـة وال
مـــيـــاه الــشـــرب في الـــوقت الـــراهن
مـثـالـيـة). واضاف الـبـدر (امـا في ما
ـعـبـأة فـالوزارة هي ـيـاه ا يـخص ا

ــســؤولـة عـن مـنح مــحــطـات اآلرو ا
اخلـاصة اجـازات العـمل اال ان هناك
من يـعـمـل بـاخلـفـيـة ولـكـنـنـا اذا ما
عـرفنـا بوجـود مثل هؤالء او تـلقـينا
ابـالغــاً بـــذلك فـــنــتـــخـــذ االجــراءات
ـيـاه بـدون الــقـانـونـيـة لــوقف بـيع ا
تـرخـيص). وتـعلـيـقاً عـلى حتـذيرات
ـعـبـأة طــبـيـة من أن مـيـاه الــشـرب ا
ــكن ان تـســبب الـكـسـل والـضـعف
ـــفـــاصل  قـــال  ان (الــوزارة وآالم ا
تتعامل بعلمية في ما يتعلق بعملها
ولـيس بنـاء على تـقاريـر ومعـلومات
صـحـفـيـة فإذا نـشـرت مـجـلة عـلـمـية
رصــــيــــنــــة او ادلـى مــــخــــتــــصـــون
ــعـلـومـات بــهـذا الـشـأن فــحـيـنـهـا
ــكن لـلـوزارة ان تـتـعـاطى مع مـثل
ــعــلــومــات) مــشـيــراً الى ان هــذه ا
(الـسـلـطـات الـبـريـطـانـيـة تمـنع بـيع
عبأة بـعلب بالستيـكية علماً ـياه ا ا
ان هــــذا االمــــر غـــيــــر مـــوجــــود في
ـتحـدة االمريـكيـة). وافاد الـواليات ا
ــــعــــامـل اخلــــاصـــة بــــأن (بــــعض ا
ـيـاه جـيــدة لـكن هـنـاك لــتـصـفـيــة  ا
مــعــامـل غــيــر جــيــدة ونــحن نــقــوم
ــعــتــادة بــواجــبـــاتــنــا الــرقــابــيــة ا
واحـيانـا تكون فـرق وزارة الداخـلية
مـعـنـا ). وبـشـأن تـعـاون الـوزارة مع
امـانة بغداد  بهـذا الشأن قال (نحن
نـتــواصل مع االمـانـة يـومـيـا بـشـكل
مــبـاشـر وغــيـر مــبـاشـر وعــبـر كـتب
رسـمـيـة ). وعن نـسبـة رضـا الوزارة
يـاه اجملهـزة لـلمـواطن اكد ان عـن ا
(الــكـارثـة تـكـمن اذا اخــتـلـطت مـيـاه
مـجـاري الـصـرف الـصـحي مـع مـياه
الـــــشـــــرب. وهـــــذا االمـــــر يـــــحــــدث
نـاطق الـتي شـهدت خـصـوصـاً في ا
اشــتـبـاكــات عـســكـريـة مــثل االنـبـار
ـكن ــوصل اذ ان الـتـفــجـيـرات  وا
ان تـــــؤدي الـى مــــثـل هـــــذا االمــــر)
مـشدداً على (ضرورة اجراء اجلهات
ـعـنـيـة  عمـلـيـات ادامـة لالنـابيب). ا
وحــذر طـبــيب عـربي مــؤخـراً من أن
ـوجودة في األسواق عـلبة ا ـياه ا ا
تـــســـبـب الـــكـــسل والـــضـــعف وآالم
ـفاصل والـبديـل األفضل هـو مياه ا
نازل. وقـال عالم أبحاث احلـنفيـة با
ـسـرطـنـات أن (مـياه فـي تخـصص ا
الـشبكة الـعامة التي تضـخها الدولة
أفـضل للـشرب كـونها خـيارا صـحيا
ألنــهـــا تــصل حتت إشــراف جــهــات
حـكـومـيـة غيـر ربـحـيـة حتـرص على
ــواطن وتــقــدم له مــيــاهـا صــحــة ا

كونات مـوزونة األمالح ومتعـادلة ا
وال تـهـتم فـقط بـالـطعـم وهي أفضل
ـعبـأة) مشـيراً عـلبـة وا ـيـاه ا من ا
إلـى أن (من ال يثق  بـنـظـافـة أنـابيب
ـيـاه احلـكـومـيـة فـيـمـكـنه شـبـكـات ا
تـركـيب فلـتـر خفـيف لـلتـنـقيـة ولكن
شــرط أال تـقل مــلـوحـته عن  150 اذ
ثـالي للمـــلـوحة يتراوح ـعدل ا ان ا
من 300- 450  لـيستـهلكـها اجلسم
الــصـحـيح وال تــتـراكم وإن نـقـصت
عن  150 فـهـي غـيـر صـحـية). ورأى
ـــيـــاه الـــتي تـــضخ لـــلـــبـــيــوت ان(ا
ا مـوزونة األمالح عـلميـا وصحـيا 
يــــدعـم نــــشــــاط اجلــــسم الــــيــــومي
ووظـائفه وهي أفـضل للـصحة وإن
لم يـسـتسغ طـعمـهـا ألن الطـعم ليس
مـقياسا للفوائد الصحية). وتتفاوت
ـيــاه من دولـة الى جــودة شـبــكـات ا

اخـرى وعـليه فـإن كالم هـذا الطـبيب
ياه اليـنطـبق على شـبكات جتـهيـز ا
فـي الـــعـــراق. واصـــدرت مـــنـــظـــمــة
ــيــة فـي عـام 1970 الــصــحــة الــعــا
لـــــوائح وأنــــظـــــمــــة حتــــدد حــــدود
ومـــقــايــيس وقــيم الـــنــسب لألمالح
ـعادن كحدود مثالية وحذرت من وا
أن نـــقــصــهـــا أو نــزعــهـــا بــوســائل
الـتنقية والـفلترة احلديـثة قد يسبب
قــصـورا في االحـتـيـاجــات الـيـومـيـة
لـلـشـخص وقـد يـتـبـعه بـعض اآلثار
الـصحية كالـكسل واخلمول وضعف
خ الــتــواصـل الــعــصــبي ونــشــاط ا
واألعــصـاب. مـن جـهــة اخـرى قـررت
دائـــرة صــحــة مـــيــســـان ســحب يــد
ــعـاون طــبـيــبـة نــسـائــيـة وإعــفـاء ا
ـسـتـشـفى الـذي تـعـمل االداري فـي ا
ــذكـورة فــيه. ورفــضت الــطــبـيــبــة ا

عـنـدمـا كـانت خـافـرة في مـسـتـشـفى
اجملـر الـعام اسـتقـبـال امرأة لـغرض
الــوالدة بـسـبب خالف عـشـائـري مع
ريضة. وقالت دائرة الصحة عائلة ا
في بــيــان أنـهــا شــكـلت عــلى الــفـور
جلـــنـــة تـــدقـــيــــقـــيـــة تـــوجـــهت إلى
ــسـتــشـفـى و(بـنــاء عـلى الــتـقــريـر ا
األولي لـلـجـنـة التـدقـيـقيـة وحـفـاظا
عـلى سير الـتحقـيق ونظرا لالساءة
الــكــبـــيــرة الــتي ســبــبــهــا تــصــرف
ــــعــــاون االداري الـــــطــــبـــــيــــبـــــة وا
لــلــمـســتــشــفى والـنــظــام الــصـحي
نــســبـنــا بـرفـع الـشــكـوى إلى وزارة
الـصـحـة لـغـرض الـتـحـقـيق وبـشـكل
عــاجل جـدا وحـسب قــانـون حـمـايـة
األطـــــبــــاء رقم 26 لــــســــنــــة 2013
وســحب يــد الــطـبــيــبــة الـنــســائــيـة
اخلـافـرة ومـنعـهـا من مزاولـة الـعمل
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صـرف الـعـراقي لـلـتـجارة تـسلـم ا
للـمـرة االولى منـذ تـأسيـسه جـائزة
أفـضل مــصـرف في الــعـراق لــلـعـام
اجلاري من مـجـلة كـلوبـل فايـننس
حتت تـــصـــنـــيف أفـــضل الـــبـــنــوك
ـية فـي الـشرق االوسـط. وقال الـعـا
صـرف تسلم ألول بيـان امس ان (ا
مـرة مــنـذ تـأســيـسه جــائـزة أفـضل
مـصــرف في الــعــراق لــعـام 2018 
من مــجـلــة كــلــوبل فــايـنــنس حتت
ية في تصنيف افـضل البنوك الـعا
الشرق االوسط حيث تعتبر اجمللة
الي بالتزامن الرائدة في القطـاع ا
مع وجــــودنـــا كـــمــــصـــرف عـــراقي
حــكــومي والـــوحــيــد في اجــتــمــاع
صـــــنـــــدوق الــــنـــــقـــــد الـــــدولي في
صرف اندونـيسـيا). واضـاف ان (ا
حــصل عـــلى اجلــائــزة بـــنــاءً عــلى
تـواجـده بـقـوة فـي مـنـطـقـة الـشـرق
االوسـط من خـالل الـــــربــــــحــــــيـــــة
الـعالقـات االسـتـراتـيـجـيـة تـطـوير
ـنـتـجات). االعـمـال واالبـتـكـار في ا
وكانت (الـزمان) قـد اجرت في وقت
ســـابق حـــوارا مـــطـــوال مع رئـــيس
ـصـرف فــيـصل الـهــيـمص حتـدث ا
فـــــيـه عـن اجنـــــازاتـه وحـــــضـــــوره
ــصـارف االقـلــيــمي والـدولـي بـ ا

ية. العا
عــلى صـــعــيــد اخـــر تــصــدر األردن
تـــرتــيب الـــدول الـــعــربـــيـــة بــاالقل
خطورة في غسيل األموال ومخاطر
تمويل اإلرهاب للعام اجلاري فيما
ــيـا في احـتــلت فـنــلـنــدا األولى عـا

األقل خطرا.
ويستـند مؤشر فـي تصنيـفاته على
تــقـيــيم مــخــاطـر الــدول في مــجـال
غــسل األمـــوال وتــمـــويل اإلرهــاب
عـبــر تـقــيــيم أطـر مــكـافــحـتــهـا في
الـدولـة وعـوامل أخـرى ذات عالقـة
الـية والـشـفافـية منـهـا الشـفافـيـة ا
الــعــامــة ومــدى فــعــالــيــة الــنــظــام
الــقــضــائـي في الــدولــة ومــخــاطــر
الفـسـاد.ووفـقا لـلـتـقريـر الـذي اعده
رتبة معهد بازل ان فنلندا احتلت ا
ـيـا تلـيهـا اسـتونـيا ومن األولى عا
ثم بـلوتـانـيـا ونيـوزيـلـندة في األقل
ــكــافــحــة غــسل األمــوال خــطــورة 
ومـخــاطــر تـمــويل اإلرهــاب لـلــعـام
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ــفـوضــيـة الـعــلـيــا حلـقـوق  دعت ا
االنــــــســـــان الـى احلـــــد مـن اآلثـــــار
الـسـلبـية لـلمـنـطقـة اخلضـراء جراء
شـغلها مسـاحات كبيرة من أراضي
بـغداد ومنـاطقها وتـقييـدها حلركة
ــواطـنــ وتـنـقــلـهم بــ مـنــطـقـة ا
وأخــــرى. وقــــال عــــضـــو مــــجــــلس
ــفـوضـ عـلي الـبــيـاتي في بـيـان ا
امـس ان (الـــكـــثـــيـــر من الـــشـــوارع
ومــســاحــات شــاســعـة مـن مـنــاطق
بـــغــداد  قــطــعــهـــا حتت مــســمى
ــنــطــقــة اخلــضــراء الــتي تــشــغل ا
مــــســــاحــــات كــــبــــيــــرة من أراضي
ومـناطق العاصمة على اساس انها
تـضم مقـار حكـوميـة رسمـية ومحل
القـــامـــة كـــبـــار مـــســؤولـي الـــدولــة
وســفــارات بـعـض الـدول) مــشــيـراً
الـى ان (هــنـــاك قـــطــعـــاً في بـــعض
اجلــسـور فــضال عن عــدم الـســمـاح
لـلمـواطن في الـدخول بسـياراتهم
ــــنـــاطـق اال بـــوجـــود الـى بـــعض ا
بــطـاقــة سـكن او مــوافـقــات امـنــيـة
مـعينة بحجة الدواعي االمنية وهو
واطـن مـا يـؤثر سـلبـا في حركـة ا

ــنـاطق او ســواء من ســكــنــة تــلك ا
الـــداخــــلـــ الـــيــــهـــا من مــــنـــاطـــة
ثل أخـرى).ورأى البياتي ان (ذلك 
ـواطن في انـتـهـاكـا صـريـحا حلق ا
الــتــنــقل وتــضـيــيــقــاً عــلى حــريـته
الـشــخـصـيـة كـمـا انه يـعـد جتـاوزاً
ـادة عــلى الــدسـتــور الـذي نــصت ا
 44 فـي الـــفــــقــــرة االولى عــــلى ان
لـلعراقي احلرية في الـتنقل والسفر
والــسـكن داخل الـعـراق وخـارجـة -
والـفـقـرة الـثـانـيـة الـتي اشـارت الى
انه  اليجوز نفي العراقي او ابعاده
او حـرمانه من الـعودة الى الوطن)
مــضــيـفــاً (كــمـا انه يــعــد انـتــهــاكـاً
لـــلـــمـــواثـــيق الـــدولـــيـــة وخـــاصـــة
ـعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات ا
الـصلـة باحلقـوق واحلريات الـعامة
ـا فيها حـرية التنـقل والتي منها
ي حلــقـوق االنــسـان االعـالن الـعــا
حـيث نصّ على انه : لكل فرد احلق
في حـرية التـنقل وفي اختـيار محل
اقــامــته داخل حـدود الــدولـة وأن :
لــكل فـرد احلق في مــغـادرة اي بـلـد
ــا في ذلك بـلــده وفي الـعـودة الى
بـلده وكذلك العهـد الدولي للحقوق
ــدنـيـة والـســيـاسـيــة وغـيـرهـا من ا
االتـــــفـــــاقــــــيـــــات الـــــدولـــــيـــــة ذات

الــشـأن).ودعـا الـبــيـاتي الى (إعـادة
ــغــلــقــة وتــسـهــيل ــنــاطق ا فــتح ا
احلـركة سواء عـلى اجلسور او ب
ـنـاطق اخملتـلفـة). وافـادت تقـارير ا
في وقت سابق بعزم رئيس الوزراء
هـدي عـلى عدم ـكـلف عادل عـبـد ا ا
ــنــطــقــة اخلــضـراء الــعــمل داخـل ا
ونـــقل مـــقـــره الى خـــارجــهـــا. وفي
ديالى كشفت قيادة شرطة احملافظة
عن قـيـام عـائـلة بـإحـتـجاز أطـفـالـها
األربـــعــة بـــســبب فـــقــرهـــا داعــيــة
ـــــدني مـــــنــــظـــــمـــــات اجملــــتـــــمع ا
ـيسـورين لتـقد الـدعم الصحي وا
ـادي لــهـذه الــعـائــلـة والــنـفــسي وا
الـفقيرة.وقال بيان لشرطة ديالى ان
(مـديـر العالقـات واالعالم والشـرطة
اجملـــتـــمـــعــيـــة في قـــيـــادة شـــرطــة
احملـافظـة العـقيد غـالب العـطية زار
أحــدى األسـر الـتي تـمـارس الـعـنف
االســري ضـــد االطــفــال وحــبــســهم
ـعتقل وربـطهم في غـرفة شـبيهـة با
وبـرفقته مالكات الشرطة اجملتمعية
ومـدير قـسم حمـاية االسـرة والطفل
الــعــقــيــد فــاروق مــحــمــد الــكــرخي
ومـــديـــر الـــقـــطـــاع الــصـــحي االول
الـــصــيــدالني مـــاهــر هــادي صــالح
ومـديرة مـنظـمة مـينـا للـوقوف على

أهـم األســـــــبــــــــاب الـــــــتـي أدت الى
اســتـخــدام الــقـســوة والـعــنف ضـد
االطـفال في أحد الدور الـسكنية في

معسكر سعد). 
ونـقـل الـبـيـان عن الـعـطـيـة قـوله ان
(األطـفـال فـئـة ضعـيـفـة في اجملـتمع
وهم اجلسدي وذلـك لعدم اكتمـال 
والـنفـسي واحتـياجـهم الى العـناية
واالهــتــمـام والــدفـاع عـن حـقــوقـهم
لـــــــلـــــــعـــــــيـش بـــــــأمـــــــان وسالم )
(ضــرورة تــوفــيــر الــرعــايــة مــؤكــداً
الــصـحــيـة والـنــفـســيـة واالهــتـمـام
بــاالطـفـال وعـدم اسـتــخـدام الـعـنف

ـا له من آثـار نفـسـية تـؤثر ضـدهم 
في مـــســـتــقـــبــلـــهم).ودعـــا عــطـــيــة
ــــدني (مـــــنــــظــــمـــــات اجملــــتــــمـع ا
ـيسـورين لتـقد الـدعم الصحي وا
ـادي لــهـذه الــعـائــلـة والــنـفــسي وا
الــفـقــيـرة).من جــانـبه تــعـهــد مـديـر
دائــرة صــحــة ديــالى عــلـي حــسـ
الـشاجي بـتوفـير الـرعايـة الصـحية
ذكورة فيـما وعدت مديرة لـلعائلـة ا
ـسـاعدات مـنـظـمة مـيـنـا بـ(تـوفيـر ا
نـاسـبة وااللـعـاب لتـهـيئـة الـبيـئـة ا
ولـقضـاء وقت فراغـهم بدل حـبسهم

وتعنيفهم).
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ــكـلف أعــلن مــكـتـب رئـيس الــوزراء ا
هدي عن مـباشـرة األخير عـادل عبـد ا
ـنطقة اخلضراء مـهام اعماله خارج ا
مــؤكـداً شـروع جلـنـة خـبـراء بـدراسـة
ـنصب طـلـبات أكـثر من 600 مـرشح 
وزيـر عبر البوابة االلكترونية لتحديد
قابالت تـرشحـ ودعوتـهم  أفـضل ا
مـباشـرة مشـيراً الى ان  اكـثر من 15
ألف شــخص تـقـدمـوا بــطـلـبـات بـهـذا
ـكـتب اخلــصـوص . وبـحــسب بـيــان 
ـــهـــدي فــإن (رئـــيس الــوزراء عـــبــد ا
ـكلف بـاشر امس السـبت أعماله في ا
ـنـطـقـة مــكـتـبه اجلـديـد بـبــغـداد في ا
الــواقــعـة مــقـابـل مـحــطــة الـقــطـارات
ــركـزيــة بـجـانـب الـكـرخ) ــيـة ا الــعـا
مـضيـفاً  إنه (فـور مبـاشرتـه عقـد عبد
ـــبــنى ـــهــدي لــقـــاءات عــدة داخل ا ا
تـتعـلق بتـشكـيل احلكـومة والـبرنامج
احلـــكـــومي.(من جـــهـــة اخــرى  أورد
ـهدي بـيـان لـلمـكـتب اإلعالمي لـعبـد ا
خالصـة لـلنـتـائج النـهـائيـة لـلتـرشيح
عـلى مـنصب وزيـر عن طـريق البـوابة
االلـكـتـرونـيـة كانـت كاآلتي ( إغالق
وعد احملدد الـبوابة االلكتـرونية في ا
في تــمـام الـسـاعـة الـرابـعـة من عـصـر
ـــــاضـي وبـــــلـغ عـــــدد اخلــــــمـــــيـس ا
كـتملة  15 ألـفا و184 الـترشيـحات ا
مـرشــحـاً وتـوزعت الـتـرشـيـحـات بـ
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حلــ اكــتـمــال الـتــحــقـيق واعــفـاء
ــســتــشــفـى اجملـر ــعــاون االداري  ا
العام لسوء تصرفه مع احلالة أعاله
ــنــاسب). وعـــدم اتــخــاذه االجــراء ا
جـهزت وفـي الشـأن الـصحـي ايضـاً 
دائـرة الـعـيـادات الـطـبـيـة الـشـعـبـيـة
الــتـابـعـة لــوزارة الـصـحـة والــبـيـئـة
مـؤسـساتـها في بـغـداد واحملافـظات
ـزمـنة والـعـامة . بـأدويـة األمراض ا
وقـال مدير عام الدائـرة  شاكر احمد
احلـاج في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الـتـجهـيز يـتم وفق جـدول زمني
يـنتهي في  17 مـن الشـهر اجلاري),
ــــراجــــعـــــ إلى (زيــــارة داعـــــيــــا ا
الـــعــــيـــادات وتـــســـلـم حـــصـــصـــهم
الـدوائـية والسـيـما ان اغـلب األدوية
ـئة مـنهـا األنسـول مـجهـزة مئـة با
اخلـــاص بــعالج مــرضـى الــســكــري

بــأنـواعه الـثالث اخلـابط والـصـافي
واخملـلوط وأدوية ارتفاع ضغط الدم
والـــــصــــرع وغــــيــــرهـــــا من أدويــــة
االخـــرى). وتـــمــكن فـــريق طـــبي في
مــسـتــشـفى مـديــنـة االمــام احلـسـ
الـطبية من اجراء عملية لفتاة تشكو
من تـوسع الـقصـبـات الهـوائـية مـنذ
الـــوالدة. وقــال اخـــصــائـي جــراحــة
ـوسوي الـقـلب واالوعويـة حسـن ا
لـ (الــزمــان) امس ان (فـريــقــا طـبــيـا
ريـضة تبلغ تـمكن من اجراء عـملية 
من  18عـامـا كانت تـشكـو من توسع
في الـقصبات الهوائية منذ الوالدة),
واضـــــــــاف انـه (بــــــــعـــــــــد اجــــــــراء
الـفـحوصـات الـشعـائيـة واخملـتبـرية
اتــضح اصــابــة الــفــصــ الــعــلـوي
ن بـتـوسع الـقـصـبات واالوسـط اال

ا تطلب استئصاله).  الشديد 

جــــمـــيـع احملـــافــــظـــات والـــوزارات)
رشـح من حملة مـوضحاً ان (عدد ا
شــهـادة الــدكـتــوراه بـلـغ الـفـاً و 778
ئة ومن حملة مـرشحاً بـنسبة 12 بـا
ــاجــســتــيــر ألــفــ و200 شــهـــادة ا
ـئـة فيـمـا بـلغت نـسـبة بـنـسـبة 14 بـا
ـئة والـذكور تـرشـيحـات األناث 15بـا
ـرشـح ـئـة وبـلـغت نـسـبـة ا  85 بـا
ـــئــة).وبـــشــأن ـــســتــقــلــ  96 بـــا ا
االجــراءات احلـالـيـة والــتـالـيـة أشـار
الـبـيـان الى( إكمـال الـفرز االلـكـتروني
ـستـوفـية واسـتـبعـاد الـطلـبـات غيـر ا
لـلـشـروط الـقانـونـيـة والـفنـيـة ومـنـها

رؤوسـ والتـخصص الـعـمر وعـدد ا
وغـيـرهـا و إجـراء الـتـحـلـيل األولي
عايير و اخـتيار إفضل 601 وفـق ا
مـرشـح) مـوضـحـاً ان (جلـنـة اخلـبراء
بـــدأت بـــدراســـة الــطـــلـــبــات الـ 601
تـرشـح لـدعـوتهم لـتـحديـد أفـضل ا
لــلــمــقـابـالت).وبـحــسب الــبــيــان فـإن
ــقــبــلــة تــشــمل إجــراء (اخلــطـــوات ا
ـــبـــاشـــرة مـع الـــفـــريق ـــقــــابالت ا ا
ـؤهـالت ومـنــهـا اخملــتص وتــدقــيق ا
صـحـة الـشـهادات وغـيـرهـا ثم اجراء
ـــبـــاشــرة ـــقـــابالت الـــنـــهـــائـــيـــة ا ا
كلف). لـلمتميزين مع رئيس الوزراء ا
فـي غـضــون ذلك أكــد رئـيـس حتـالف
الــفـتح هـادي الـعــامـري دعـمه الـقـوي
هـدي.وقـال الـعـامري حلـكـومـة عـبـد ا
خـالل كلمة لـه بالذكرى  37 لـتأسيس
اجملـلس االعـلى االسالمـي ان (رئيس
اجلـمـهوريـة بـرهم صالح  انـتـخابه
مـن الفضاء الوطني وليس الكرد و
ــان مــحــمــد انــتـــخــاب رئــيس الــبـــر
احلــلـــبــوسي من الـــفــضــاء الــوطــني
ولـيس الـسنـة ويجب ان نـفتـخر بـهذا
االنـتـقـال الـسـلـمي ألن هـذه اخلـطـوة
إيـــجــابـــيــة ولـــلـــمــرة األولى تـــكــون
الــتــحـالــفــات سـنــيــة شـيــعــيـة بــهـذا
الـشكل) مضيفاً (يجب ان نفتخر اننا
عركة جتاوزنا الطائفية في ساحات ا
وســاحـات الـسـيــاسـة من اجل إنـقـاذ
الــعــراق من احلــروب واألزمــات الـتي

مــر بـهـا).وأكـد ان (حتــالـفي سـائـرون
والــفــتح اعــطــيـا كـل احلـريــة لــعــبـد
ـهدي لتشكيل احلكومة في انتخاب ا
وزرائـه مـن غـــــــيــــــــر أي ضـــــــغـط من
الـتحالفـ وسنبقى عـوناً له ونتمنى
من كـل القـادة السـياسـي االسـتمرار
بــالـــتــعــاون) مــؤكــداً ان (عــلى عــبــد
ـهـدي اإلسـراع بتـشـكيل احلـكـومة). ا
ومـضى العامـري قائالً(عنـدما التـقينا
ـهـدي قـلــنـا له شـرطـاً واحـداً بــعـبـد ا
وعـلـيك شـرط الـنـجـاح واخـبـرنـاه ان
يـبحث كل سبل النجـاح واننا سنكون
عـوناً له). في غضون ذلك  اكد رئيس
الـهـيـئـة الـسـياسـيـة لـلـتـيـار الـصدري
نـــصــار الــربـــيــعي ضـــرورة مــراعــاة
ـكتب اخلـطـاب الـوطـني. ونـقل بـيـان 
رئـيس كـتـلـة حتـالف احملـور الـوطـني
في مــجـلس الــنـواب أحـمـد عــبـد الـله
اجلــبــوري  عن الـربــيـعـي قـوله خالل
زيــــــارة اجلــــــبــــــوري لـه أن (بــــــعض
الــتـحــالـفـات الــتي تـبــنى عـلى أسس
ــصـالح بــسـبـب سـعي مــكـونــاتـهـا ا
كـاسـب اخلـاصة الـفـرعـيـة من أجـل ا
ـرحلة ) مـضيـفاً أن (ا لن تـدوم طويالً
ــقـبــلـة تــتــطـلب مــراعـاة لــلـخــطـاب ا
الــوطـنـي). من جـانــبه قـال اجلــبـوري
(أنـنـا نـفـهم ان الـسـيـاسـة تـبـنى وفق
مـبـدأ األخالق ونحـترم من يـعمل وفق
ــبـدأ) مــضــيـفــاً (ونــحن نـدعم هــذا ا

يادين).  رأة في كل ا الشباب وا
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رجح مـنـبئ جـوي ان يـكـون الـطقس
في الــعـراق مــضـطــربـاً خالل االيـام
ـقبـلة  مـصحـوباً بـزخات الـقلـيـلة ا
أمـطـار في أمـاكن مـتـفـرقـة مع فرص
إثـارة لـلــغـبـار في مـنـاطق مـتـفـرقـة
فـيـما تـوقـعت هيـئـة االنواء اجلـوية
تـساقـط زخات مـطر خـفيـفة مـتفـرقة
ـنـطقـت الـوسـطى والشـمالـية في ا
لـهذا اليوم االحـد والطقس ب غائم
جــــزئـي وغــــائم وتــــكــــون درجــــات
ـنـاطق كــافـة مـقـاربـة احلــرارة في ا
لـيـوم امس. وقـال صـادق عـطـيـة في
صـفحته على فيـسبوك امس السبت
ان (الــوضـع اجلــوي  حــالــيــا كــمــا
تــرصـده صــورة الــقـمــر الـصــنـاعي
يــشـيــر الى سُــحب ركـامــيـة رعــديـة
تــؤثــر فـي مــنــاطق شــمــال األنــبــار
ــوصل وشـــمـــال شــرق وجـــنـــوب ا
أربــيل ومــنــاطق مــتــفــرقـة مـن مـدن
الـوسط والـفرات األوسط مـصحـوبة
بـزخات أمطـار في أماكن متـفرقة مع
فـرص إثـارة لـلـغـبـار في مـنـاطق من

الـغربيـة والشمـاليه الغـربية) مـوضحاً
ان (مـدن اجلـنوب تـعـيش أجواء رطـبة
نـاجتة عن هبوب رياح جنـوبية شرقية
مع وجـود سحب عالية ومتوسطة على
فـــتـــرات).ولــفت الـى ان (الــتـــوقـــعــات
ـستـقـبلـية تـشيـر الى استـمرار حـالة ا
ـوثرة حـاليـاً وتتسع عـدم اإلستـقرار ا
ـقبـلة وتـزداد الفـعالـيات خالل األيـام ا
اجلــويـــة خالل األيــام من األثــنــ الى
قـبل) مضـيـفاً انه (بـالرغم اخلـمـيس ا
من تــخــبط مـواقع الــطـقـس في تـوزيع
االمـطـار خالل مـاتـبـقى من الـشـهـر في
مـدن البالد اال ان أغـلبـها يـشير الى ان
مــــدن اجلـــنــــوب هي األقـل حـــظــــاً من
ـقـبلـة). وبـحسب دة ا االمـطـار خالل ا
عـطـيـة فـإن اجلـنـوب سـيـشـهـد (أجواء
شــبه أسـتــوائـيـة واســتـمــرار  ارتـفـاع
الـرطوبة أليام عدة مع إنخفاض طفيف
بـــدرجــات احلـــرارة يـــبــدأ مـــنـــتــصف
االســبــوع) مـــشــيــراً  الى (اســتــمــرار
فـرص إثـارة الـغبـار في مـنـاطق عـديدة
ـنطـقة الـغربـية من الـشـمال الـغربي وا
ـا تــؤثـر بـدورهـا في مـدن الـوسط ور
قبلة أحـياناً) متوقعاً ان (تكون األيام ا
مـفاجاة في تـقلباتـها اجلوية الـسريعة

توقعة). وأعلنت وزارة الصحة وغير ا
عـن اصـــابـــة نـــحـــو  320 شــــخـــصـــاً
بــحـــاالت اخــتــنــاق فـي عــمــوم الــبالد
بــســبب الـــعــاصــفــة الــتــرابــيــة الــتي
اجـــتــاحت الـــبالد  مـــســاء اخلـــمــيس
ـتحـدث بـاسم الوزارة ـاضي .وقـال ا ا
في تـصـريح ان (عـدد حاالت االخـتـناق
الــتي حـدثت في عــمـوم الــبالد بـسـبب
الـغبار بلغت  329 حـالة) موضحاً ان
ـعرضـة للـخـطر تـشمل كـبار (الـفـئات ا
الـسن واالطفال وخاصـة الذين يعانون
ـزمن) داعـيـا امـراض قــلب او الـربـو ا
ايـــــاهـم الى (جتــــــنب اخلـــــروج قـــــدر
االمــكــان ولـبـس الـكــمــامـات او وضع
قـطعـة قماش مـبللـة على الفم واالنف).
من جــهــتــهــا رجــحـت هــيــئــة االنـواء
اجلـويــة تـسـاقط زخـات مــطـر خـفـيـفـة
ــنــطــقــتــ الــوســطى مــتــفــرقــة فـي ا
والـشمـاليـة اليـوم االحد مع طـقس ب
غـائم جـزئي وغائم فـيمـا تكـون درجات
نـاطق كافـة مقاربـة ليوم احلـرارة في ا
امـس. وتـراوحت درجــة احلـرارة امس
الـــســـبت بــ  27 الى 37 مــــئــــويـــة.
وبـحسب النشرة الـيومية لألنواء التي
تــلـقـتــهـا (الــزمـان) امس فــإن الـطـقس

ـنـطـقـة ـتــوقع الـيـوم (سـيـكــون في ا ا
الــوسـطى بــ غـائم جــزئي وغـائم مع
تـسـاقـط زخـات مـطـر خـفـيـفـة مـتـفـرقـة
ودرجـــات احلــرارة مـــقـــاربــة لـــلـــيــوم
الــسـابـق والـريــاح جــنـوبــيــة شـرقــيـة
خـفيفة الى معتدلة السرعة في األقسام
الـشـرقـيـة فيـمـا تـكـون شـمالـيـة غـربـية
خـفيفة الى معتدلة السرعة في االقسام
الـغربـيـة) موضـحة ان تـوقعـات طقس
ـنطـقـة الشـمالـية (سـيكـون غائـماً مع ا
فــرصـة لـتــسـاقط زخـات مــطـرخـفــيـفـة
مـتفرقـة تكون رعـدية ودرجات احلرارة
مــقـاربـة لـلــيـوم الـسـابـق مـشـيـرة الى
ـنـطـقـة اجلنـوبـيـة سـيـكون ان(طـقس ا
صـحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً
جـزئيـاً في اقسـامهـا الغـربيـة ودرجات
احلــرارة مـقـاربـة لـلــيـوم الـسـابق.وفي
ـتـحـدة  ارتــفع عـدد قـتـلى الــواليـات ا
اإلعـصـار مـايـكل إلى  17 شـخـصـا في
أربع واليـات أمريكية بينما أخذت فرق
اإلنقاذ تمشط والية فلوريدا باستخدام
ـعدات سـيـرة وا الـكالب والـطـائـرات ا
الـثقيـلة بحـثا عن سكـان محاصرين أو
جـــثث. وتـــســبب مـــايــكـل الــذي وصل
لـليابسة بقوة إعصار من الفئة الرابعة

في تــدمـيـر أحـيــاء بـأكـمـلــهـا وانـتـزاع
نـازل في مكـسيكـو بيتش الـكثـير من ا
من أسـاساتـها اإلسمـنتـية أو حتويـلها

إلى كومة من الركام. 
ـــرافق إن الـــتـــيــار وقـــالت شـــركــات ا
الـكهـربائي انـقطع عن نـحو مـليون من
ـنــازل والـشـركـات من فـلـوريـدا حـتى ا

ـاضي.وقـد فــرجـيـنـيــا يـوم اجلـمــعـة ا
تــسـتـغــرق عـودة الــتـيــار الـكـهــربـائي
لـلـمـنـاطق األكـثـر تـضـررا فـي فـلـوريدا
أســـابـــيع .من جـــهـــتـه قــال الـــرئـــيس
االمــريـكـي دونـالــد تـرامـب إنه يـعــتـزم
الـتـوجه إلى فـلوريـدا وجـورجيـا.وغرد
تـرامب عـلى تـويـتر (لـيس لـدى الـناس

فـكرة عن حجم الضربة التي سددها
اإلعــصـار مـايـكل لــواليـة جـورجـيـا)
وأضــاف (ســأزور كالً مـن فــلــوريـدا
وجـورجــيـا مـطـلع األسـبـوع. ونـحن
نـبذل مساعي حثيـثة إزاء كل منطقة
وكل واليـة ضـربـهـا اإلعـصـار ونحن

معكم).
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ـة قـتل مـراهق نـاشط اشـعـلت جـر
عــلى مــوقع انــســتـغــرام في بــغـداد
مـواقع التواصـل االجتماعـي  فيما
دعـا التيار الصدري  لسحب رخص
.وقـتل محـمد ـواطنـ الـسالح من ا
لك راهق الـذي يعـرف  ـطيـري ا ا
االنــســتـغــرام في بــغـداد اخلــمـيس
. وبحسب ـاضي طعنـاً بالسكـاك ا
ـطــيـري الـذي مــصـدر امــني فــإن (ا
يـــســكن مــنــطـــقــة اربع شــوارع في
الــزعـفـرانــيـة  كــان مـوجـودا داخل
مــنـزل امــرأة لـديـهــا مـركــز جتـمـيل
وهـي من اهالي البصرة ومن سكنة
الـزعـفـرانيـة حـالـياً بـعـد ان تـكفـلـها
ذكورة) نـطقة ا احـد االشخاص با
مـوضـحـاً ان (مـجـهـولـ اقـتـحـمـوا
ـرأة في الزعـفرانـية وقـاموا مـنزل ا
طيري الى بـضربها  واصطحاب ا
ـنـزل حــيث قـامـوا بــطـعـنه خــارج ا
مـــرات عــدة في بــطـــنه مــا أدى الى
مـقتـله)  مؤكداً ان (الـقوات االمـنية
طـــوقت مــكــان احلـــادث واعــتــقــلت
ـــنــــزل حلـــ اكـــمـــال صـــاحــــبـــة ا
الـتـحقـيقـات فـيمـا نـقلت اجلـثة الى
ـصـدر الــطب الـعــدلي). وبـحــسب ا

ــطـيــري يــعـيش بــعــيـدا عن فــإن (ا
اهـــــله). وانــــتـــــشــــر عــــلـى مــــواقع
الـتـواصل مـقـطع فـيديـو يـظـهـر فيه
ــطـيــري وهــو مـلــقى عـلى االرض ا
والـدمــاء تـسـيل مـنه فـيـمـا خـرجت
احـشاؤه من بـطنه وهو يـتحدث مع
شــخص بـالـقــرب مـنه ويــطـلب مـنه
نـقـله لـلـمـسـتـشـفى وانه يـريـد رؤية
امـه. وابـدى نـاشـطــون عـلى مـواقع
الـتـواصل اسـتـيـاءهم مـن اسـتـمرار
عــمـلــيـات قــتل الــنـاشــطـ مــبـدين
اســتـــغــرابــهم لــعـــجــز الــســلــطــات
احلــكـــومــيــة عن مــواجـــهــة الــقــتل
ـــمـــنـــهج. فـي غــضـــون ذلـك  دعــا ا
الـقـيادي في الـتـيار الـصدري وزارة
الـداخلية الى سحب رخص السالح

. واطن من ا
 وقــال الـــزامــلي في بــيــان امس ان
عـــلـى الـــداخـــلـــيــــة (ســـحب رخص
الـسالح التي انتـشرت بشكل واسع
بـ النـاس من دون ضوابـط)مؤكداً
(اهمية قيام الوزارة بإصدار تعميم
بـأن تـكـون هـذه الرخـص في الوقت
احلـاضـر حـيـازة سالح فـقط ولـيس
حــيـــازة وحــمل  من اجل احلــد من
نـضبط على انـتشـار السالح غيـر ا

اقل تقدير).

اجلـاري .واحـتل األردن صــدارتــهـا
للتـرتيب العـربي كأقل خطـورة بعد
ياً تلتها ركز  89 عا حلولها في ا
ـيا ـرتـبة  81 عا السـعـوديـة في ا
ـــيـــا ـــركـــز  79 عـــا ثم قـــطــــر بـــا

يا. والبحرين في الـ 65 عا
ياً ركز  62 عا وجاءت مصر في ا
ـرتـبة  53 بيـنـما ثم اإلمارات في ا
ــيـاً ــركــز  42 عــا حلّ لــبــنــان بــا
ـغـرب في الـ 33 واجلـزائـر 29  وا
ركز  17 ليكون أخطر واليمن في ا
بــــلـــــد عــــربـي في غـــــسل األمــــوال

وتمويل اإلرهاب.
ووفـقـاً لـلـتـقـرير فـإن غـسـل األموال
وتــمــويل اإلرهـــاب يــســتــمــران في
إعاقـة اقتـصادات الـدول ويشـوهان
الـتــمـويل الــدولي ويـلــحـقـان األذى
واطن في جـميع أنحاء العالم با
إذ يقدر حجم هذه األموال التي يتم
غسلهـا في جميع أنحـاء العالم ب
 500ملـيار إلى تـرليـون دوالر.وأكد
الـتـقــريـر أن (مـعـظم الــدول يـنـعـدم
فيهـا حتقيق الـتقدم أو حتـقق تقدم
ضئـيل نـحو الـقضـاء عـلى الفـساد
كـمـا أن الـشــفـافـيـة الـعــامـة تـشـهـد
تراجعاً في الوقت الذي ال توفر فيه
ـعلومات الـكافية حول احلكومات ا
كيفيـة تدبيـر األموال العـامة).ويعد
معهد بازل للحـوكمة مركزا مستقال
غـير ربـحي مـتـخـصـصـا في دراسة
مكافحـة الفسـاد واحلوكمـة العامة
ومـكــافـحــة غــسل األمـوال وإنــفـاذ
الـــقـــانـــون اجلـــنــائـي واســـتــرداد

سروقة. األصول ا


