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الــذهـاب الى مـحـافــظـتي قـبل زيـارة
اعــداد الـزوار). مـضـيــفـا ان (جـمـيع
الـــزوار الــذين يــأتــون مـــشــيــا عــلى
ــكــثــون ثالثـة االقـدام الى كــربالء 
ايـــام وبـــعـــدهـــا تـــتم عـــودتـــهم الى
ـــئـــات من دورهـم). الى ذلك وصل ا
الـــزوار االيــرانــيـــ الى مــحـــافــظــة
ـناسبـة زيارة االربـع على كربالء 
رون الـية التي  الرغم من االزمة ا

بها. 
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وقال الزائر االيراني احمد حسيني
لـ (الزمان) امس من محافظة مشهد
( 23عـامـا) (جـئت الى زيـارة كربالء
قـــبل ايـــام عــــدة ولـــزيـــارة مـــرقـــدي
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دقــيـقــة رصــدت حتـركــاتــهم ضـمن
قـــاطع مــســـؤولــيـــة الــلــواء  4 في
مـنـطـقـة الــدكـمـات نـاحـيـة الـرشـاد
واوضح الـتابع لـقضـاء احلويـجة)
جــودت ان ( الـعـمـلــيـة اسـفـرت عن
االســــــــــتـــــــــيـالء عــــــــــلى  2 سالح
كالشينكوف و  3 عبوة قمعية و2
حـــــزام نـــــاسف و  2 مـــــوبـــــايل 3
مـشـلح و  6 رمـانــة يـدويـة اضـافـة
الى تــــدمــــيـــر 2 دراجـــة نــــاريـــة).
وأعــلـنـت مـديــريــة االسـتــخــبـارات
الـعـسـكريـة عن إلـقـاء الـقـبض على
(إرهابيـة) وضبط كدس لـلعتاد في
ــــوصل.وقــــال بــــيــــان مــــديـــــنــــة ا
أمس  إن (مـفارز مـديرية للـمديـرية
االستخبارات العسكرية في الفرقة
 20وبعـمليـة استبـاقية نـفذت بناء
عـلى معـلومـات استـخبـارية دقـيقة
ومـتـابـعـة مـسـتـمـرة ألـقت الـقـبض
عــلى إحــدى اإلرهـــابــيــات في حي
االنــتــصــار بــاجلــانب األيــســر من
وصل وهي زوجة اإلرهابي الذي ا
سؤول األمني كان يشغل منصب ا
وأضــــاف أن ــــوصـل) جلـــــنـــــوب ا
طـلـوبات لـلقـضاء (اإلرهـابيـة من ا
ادة 4 وجب مذكرة قبض وفق ا
وقـــد أدلت عن مــعـــرفــتــهــا إرهــاب
بـوجـود كدس لـلـعتـاد مـخبـأ بـأحد
الــدور في مــنــطــقــة  17تــمــوز في
أنه (وبـداللـة وتـابع ـوصل) ن ا أ
اإلرهـــــابـــــيــــــة حتـــــركـت مـــــفـــــارز
االســـتــخــبــارات الــعــســكــريــة و
ضــبط الـكـدس الــذي احـتـوى عـلى
حـــزام نـــاسف و 2 كـــغم مـن مــادة
 TNTيـــســـتـــخــــدم في صـــنـــاعـــة
العبوات و 100اطالقة عتاد سالح
بـاإلضـافـة إلـى حـاوية الـبـمـبـكـشن
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وصــلت الـــدفــعـــة االولى من الــزوار
القـادم الى محـاقظة كـربالء سيرا
عــلى االقـدام ومـن مـحــافــظــات عـدة
الداء زيارة اربعينية االمام احلس
(عــلــيه الــسالم) واكــمــلـت الــدوائـر
اخلدمية في احملافـظة االستعدادات
لـتـقـد اخلـدمـات لـلـزوار الـقـادمـ

.وقـال مــديـر ســيـاحــة احملـافــظـة لـ(
الـــزمــان ) أمس أن (عـــدد الــفـــنــادق
اجملـــهــــزة بـــلغ  511 فـــنــــدقـــا وهي
ـمـتـازة نزوال مـقـسـمـة من الـدرجـة ا
الى الـدرجـة الـرابـعـة ) ,واضاف ان
(هـــــنــــــاك اعـــــدادا مـن الـــــزوار ومن
جنـسيات مـختلـفة سوف يـتوافدون
ـدينة الداء الـزيارة من بـينهم على ا
من لـبــنـان والـهــنـد وتـركــيـا وايـران
وافـــغــانــســتــان والـــكــويت والــيــمن
وســوريـا ودول اخــرى). فــيــمــا قـال
ــدني في احملـافــظـة مـديــر الـدفــاع ا
الــعــقــيـد طــاهــر حـمــيــد مــحـسن ان
ــديــريــة اعــدت خـــطــو مــنــاســبــة (ا
ـنـاسبـة الـزيـارة في توفـيـر عجالت
االطـــــفـــــاء واســـــنــــاد  15عـــــجـــــلــــة
تــخــصـصــيـة مـن اجل اي طـار مع
تـقــد اخلـدمــات لـلــزوار ).وتـابع (
كما  استفار اخلدمات البلدية من
ـديـنـة اجل احملـافـظـة عـلــة نـظـافـة ا
خالل حركة الزائرين بشكل ميسر).
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فــيــمــا وصـــلت الــدفــعــة االولى  من
ـــديـــنـــة من مـــخــتـــلف الـــزوار الى ا
احملــافـــظــات . وقــال الــزائــر احــمــد
الغزي لـ (الزمان) امس من محافظة
ذي قـار نــاحـيــة الـفــجـر ( 35عـامـا)
ــــســـــيــــر الـى كـــــربالء من (بـــــدأت ا
الناصرية قبل يوم من شهر صفر
واســتـمــريت بـالــســيـر عــلى االقـدام
بـدءا من مـنـطـقـة الـبـطـحـة وبـاجتاه
السماوة حيث اقـــطع مسافة يوميا
تــــقـــدر بـ  30 – 25 كــــيــــلـــومــــتـــرا

االمر الـشرعي للـقيام بـخدمتـها بعد
ـمـارسة ذهـاب اخواتي الـى كربالء 
طـقـوس الـزيـارة). فـيـمـا ذكـر الـزائـر
حـســ اجلـلـيــحـاوي من مـحــافـظـة
ـسير البـصرة ( 29عامـا) واصلت ا
مع زوجـتي مـن مـحـافــظـة الــبـصـرة
مـتـوجـهـ الى كـربالء حـيـث مـررنا
ــــحــــافــــظــــات عــــدة مــــيــــســــان –
النـاصرية  –السـماوة  –الديـوانية
ومن احملافـظة االخـيرة (الـديوانـية)
قـررنــا الـذهــاب الى مـحــافـظــة بـابل
بـواسـطـة مـركـبـة نـقل ثم بـدأنـا بـعد
ــسـيـر مــرة اخـرى الى كـربالء ذلك ا
لـــغــــرض الـــوصــــول قـــبـل الـــزيـــارة
ليونية لكي اؤدي الزيارة ومن ثم ا

االمــــامــــ احلــــســــ والــــعــــبـــاس
(عــلــيـهــمــا الـسـالم) رغم الـضــائــقـة
الية التي تـواجهني ولكن ارغمت ا
نفسي على اجمليئ الى كربالء الداء
هذه الزيارة سنويـا). مضيفا (نحن
كشعب ايراني نـحب زيارة العتبات
ـقــدسـة وال تـقــتـصـر زيــارتـنـا الى ا
ــا نـتـوجه بـعـد ذلك الى كـربالء وا
الـكـاظـمـيـة وسـامـراء لـزيـارة مـراقد
اهل البيت (عـليهم الـسالم). مشيرا
انه ( انطالقي بالطائرة االيرانية

بـاجتاه مـطار طـهران ومن هـناك 
تـوجـهي الى كــربالء عـبــر مـركـبـات
النقل البري لكون ان ذلك يساعدني
ـصـروف الـيومي كـثـيـرا من حـيث ا
بـاعـتبـار ان عـملـتـنا االن ال تـساوي
شيـئا قـياسـا الى مبلغ  100دوالر).
فـيـمـا ذكـر الـزائـر االيـرانـي مـحـمود
ادمي من محافظة قم  32عاما  (في
كل زيارة اربعينـية نشد الرحال مع
احـــــد اقـــــربـــــائي عـــــلـى الـــــرغم من
ــادي الـذي اليــسـاوي مـصــروفــنـا ا
شـيــئـا قـيــاسـا الى عـمــلـة (الـدوالر)
ولكن نـشد الـعزم ونـتوكل عـلى الله
مـتــوجـهـ ســيـرا عــلى االقـدام الى

كـربالء قبل  30يومـا ومن هـناك 
ـــــنـــــاطق مـــــرورنـــــا فـي عـــــدد مـن ا
االيـرانــيـة وصـوال الى مـهـران وهي
ـنــطـقــة احلـدوديــة الـتي تــقع بـ ا
الــعــراق وايــران قــاطــعــ مــســافــة
يــومــيـــة تــقــدر بـ  35 كــيــلـــومــتــرا
ومــعــتــمــدين بــدرة وجــصـان حــيث
وجــدنــا اخلــدمــة وتــقــد الــطــعــام
والــشـراب بـ  3وجــبــات بــاالضــافـة
ـبيت) ,مـشـيـرا  الى انه (بـعد الى ا
مـسـيــر اسـتـمــر اكـثـر من  30يـومـا
نــــحن االن واحلــــمـــد لــــله في ارض
كـــربالء ارض الـــعـــزة واآلبـــاء الداء
الـزيـارة ونـفـكـر بـالـعـودة الى ايران
قـبل قـطع الطـرق وحـدوث الـزحام).

في كل دول الــعــالـم شــرقــهــا وغــربــهــا وفي كل اجملــتــمــعــات حتــظى
رور والسير وحتى سيارات االسعاف واالنقاذ باحترام واولوية في ا
ــرور واسـتـخـدام كـل الـطـرق والـوســائل في سـبـيل جتـاوز اشـارات ا
رضى الـذين حتـملـهم الى اقرب مـستـشفى او الوصـول باجلـرحى وا
مـركـز عالجي اي ان سـيـارة االسـعــاف هي طـائـر الـرحـمـة وسـفـيـنـة
الـنـجاة لـيس لـلـمـريض او اجلـريح الـذي حتـمـله بل هي عـنـوان لـتـقدم
اجملـتـمع وعالمـة لـلـحضـارة واالنـسـانـيـة الـتي تـمـيـز هـذا اجملتـمع عن

ذاك.
وقبل سنوات اضطر رئيس وزراء احدى الدول االوربية الى االستقالة
النه استـقل سـيارة اسـعـاف واشعل اضـواءهـا احلمـراء وانـذارها في
سبـيل فـتح الطـريق له للـوصـول بسـرعة الى اجـتـماع جملـلس الوزراء
لكن بـعـد ان انكـشف ذلك اعتـذر واجـبر عـلى االستـقـالة الن اجملـتمع
قد تـعـارف عـلى ان سيـارات االسـعاف لـلـمـرضى واالنقـاذ والـطوار

سؤول واصحاب النفوذ. وليست تكسي سريع عند طلب ا
كن ان يخطر على بالك غير ان لكن في العراق حتولت الى اي شئ 
تـكـون في مـهـمـتهـا ووظـيـفـتـهـا االسـاسـيـة في االنـقـاذ واالسعـاف بل
اضي (ايـلول) وحتولت الى اداة لـلـقتل فـقـد تنـاقلـت اخبـار الشـهـر ا
عن مـقـتل مــجـمـوعـة من مـتــظـاهـري مـديـنـة الـبــصـرة دهـسـاً بـسـيـارة
ـتظـاهـرين في احد اسعـاف كـانت تـسيـر مـسرعـة اخـترقـت صفـوف ا
الشوارع ودهست مجموعة منهم وظلت مسرعة في طريقها الذي كان
ن يحتاجون اليه. بالتأكيد ابعد ما يكون عن مهمة االسعاف واالنقاذ 
ان االسـتـثــمـار والـقـطــاع اخلـاص في الـصـحــة في بالدنـا حتـول الى
وحش ظالم وقـد وصل الى سيـارات االسـعاف والـتي تنـتشـر العـديد
من االعالنــات عـن ارقــام هــواتف ومــســتــشــفــيــات اهــلــيــة تــعــلن عن
سياراتها لالسعاف السريع وهومـا يدعو الى التساؤل ونقل االسئلة
ــاذا وصل الــتـخــصـيص او الــتي تـراود الــكـثــيــر ومن الـنــاس وهي 
ـاذا ال يكون االستـثمـار الى القـطاع الـصحي وسـيارات االسـعاف? و
نع ـرافق الـعامـة بـيد الـدولـة حـصراً? بـحـيث  ـهم من ا ـرفق ا هذا ا

رض. واطن في حاالت الطوار واحلاجة وا استغالل ا
ـكن ان يتـم استـغاللهـا او اسـتعـمالـها سيـارات االسعـاف اخلـاصة 
خالفا لالهداف واالغراض اخملصصة لها وهو ما يدعونا الى توجيه
دعوة عـاجلـة وملـحة بـضرورة االهـتمـام بسـيارات االسـعاف واالطـفاء
والـنـجدة احلـكـومـيـة وجـعـلـهـا حصـرا بـيـد الـدولـة عـلى ان تـكون ذات
ارقام باحجام كبيـرة لتمييزها ومـعرفتها وفتح الطـرق امامها ومعاقبة
ـهـمـات ـسـتـغـلــ والـسـواق الـذين يـقـودونـهــا في غـيـر االغـراض وا ا

وكله اليها. ا
وتـمـثـل الـقـرارات االخـيــرة الـتي اصـدرهــا نـيـجـرفــان بـارزاني رئـيس
وزراء اقلـيم كردسـتـان اصالحات مـهمـة وكبـيـرة فيـما يـخص القـطاع
الـصـحي والـسـيـطـرة عـلـى االدويـة في االقـلـيم والـتي تـدخل في اطـار
االصالحـات الـتي تــنـفـذهـا حـكـومــة االقـلـيم لـتـحــسـ وحـمـايـة حـيـاة
الشعب في كافة الـقطاعات ومـنها القطـاع الصحي الذي وصل حاله
ـريض) الى درجـة الـشـلل وعـدم ثـقـة الـنـاس به وبـاالدويـة واالطـبـاء (ا

ثل او له عالقة بالصحة.  ستشفيات وكل ما  والصيادلة وا
هذه الـقرارات تـشبه سـيارة االسـعاف الـتي يجب فـتح الطـرق امامـها
ودعـهـمـا ومـسـاعــدة احلـكـومـة في الـتـنـفـيــذ الـصـحـيح والـدقـيق لـهـذه
الـقرارات وتـطـبـيق الـقانـون عـلى احلـيـتـان الكـبـيـرة في جتـارة الدواء
ـندوب الـشباب الـذين اضطرتـهم احلاجة وليس القـبض على بعض ا
ـسيـطـرون على ـاذج االدويـة واحلكـومـة تعـرف من هم ا الى عرض 
ستـشفيات العامة ستفـيدون من تدمير ا الدواء في االقليم ومن هم ا
وتصـفيـة الـقطـاع الصـحي احلـكومي وجـعله بـصـورة بائـسة وعـاجزة
واطن مـجـبرا عـلى مراجـعة الـقطـاع الصـحي اخلاص بحـيث يجـعل ا

الذي ال يرحم.
النـاس يعيـشون أزمـات كثـيرة ومـعاناة حـقيـقيـة خصـوصا في حاالت
ـرض والشـدة وهم يتعـرضون الى حرب الضعف االنـساني واوقات ا
قذرة يـسـاهم فـيهـا الـعديـد من االشـخاص الـذين يـرتدون الـصـدريات
ا جعلهم يتمادون في البيضاء والذين أمنوا العقاب لسـنوات طويلة 

فسادهم وافسادهم االخرين.
مسـيـرة االصالحات انـطـلقت وسـيـارة االسعـاف حتـركت بـقيـادة كاك

نـيـجــــــرفـان بـارزاني رئـيـس مـجــــلس الـــــوزراء
وهي حتمل همــــوماً وامراضـاً وازمات شعـبنا
الـصـابـر ونــتـمـنى ان ال يـعـــــــرقل سـيـرهـا او

يوقفـــها احد.
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أربيل

ا تـشكلت احلـكومة اجلـديدة في الـكواليس او الـعلن  على وفق ر
الـرؤيــة الـتـي ارادهـا الــسـيــد الـصــدر ان تـبــتـعــد عن احملـاصــصـة
والطائفـية  أو لم تتشـكل وفق هذه الرؤية  وفي احلـالت فأن هذه
احلـكـومـة سـتكـون خـالـيـة من الـعقـول الـعـظـيمـة الـتي تـسـكن ذاكرة
ــا هــنــاك واحـدا مــســيــحــيـا او االقــلــيـات والــطــوائف االخــرى ور

تركمانيا أو اليكون.
نـتـميـة الى االقـلـيات ـاذا تـتجـاهل احلـكـومات الـعـقـول ا وال اعـرف 
ذهب (الوزير الشيعي أو الدينية او العرقية وتذهب الـى خيارات ا
الـسنـي ــ عربـيـا كان ام كـرديـا) ولم يقـتـرب اخليـار الى الـوزير  أو

ندائي مثال. ا
ـثقفـة والذكـية والتي تـمتـلك عقوال جـبارة وخـصوصا في ـلة ا تلك ا
الـريـاضـيات  ولـلـتـذكـير فـقط ان الـزعـيم عـبد الـكـر قـاسم اخـتار
ـولود في قضاء ـرحوم عبد اجلبـار عبد الله ا عالم الفـلك الدكتور ا
قلـعة صالح رئـيسـا جلامعـة بغداد  فـأعتـرض احد اعضـاء مجلس
السـيادة وقال : ان الـدكتور عـبد اجلبـار مندائـيا . فكـان رد الزعيم

:انه اختاره رئيس جامعة وليس إمام جامع.
وكذلك قبل فتـرة احدى اجلامعات الـبريطانية  اطـلقت اسم الدكتور
نـدائـي عـبد الـعـظـيم الـسـبـتي مـن اهالـي الـنـاصريـة عـلى الـفلـكـي ا
واحد من النجوم التي اكـتشفها هو  وغير هـؤالء الكثير في الطيب

واالقتصاد والرياضيات.
توزيـر مندائـيا هـو كسر لـقاعدة خـيارات مـا تريده الـكتل واالحزاب
ـكون عـاش في الـضـمـير وهـو في مـنـظـور الوطـنـيـة حـقا وانـصـافـا 
ندائي في العراقي قبل كل االعراق والديانـات حيث يعود الوجود ا

العراق الى زمن ابراهيم اخلليل ع.
ندائيـة وااليزيدية والكاكـائية واقليـات اخرى ينبغي ان يـنتبه اليها ا

من حيث احلضور وال تبقى حتت رحمة وصدقة الكوتا .
ـتحضرة تنظر الى الـعقل ومنجزه وال تنظر فأوروبا واجملـــتمعات ا
الى انـتـمـائه بـالـرغـــم من تـأثـيــــر اجلـانب الـسـيـاسي ولـكن عـنـدما
يـتـعـلق االمـر بـتطــــور الـبـــالد ونـهـضتـهـا فـالـعلــم يـتـفـوق عـلى اية
رؤيـا. انـا ابـحث عن وزير مـنـدائي يـخـدم بـلده  واعـرف ان الـسـيد
كلف بسبب الضغوط الهائلة ال يفكر في هذا  ولو رئيس الوزراء ا

سأكـتب رسالـة طـويــــلـة عريـــــضة فـكر وفـــــعلـهـا 
الى جلنـة جائزة نـوبـــل واقول لـهم :اعطـوا عبد
ــهـــــدي نــوبل النه شـجــاعـا واتى بــوزيـر من ا
اقــلــيــة اصــيــلــة ال يــريــد اي احــد االنــتــــــبــاه

اليـــها.
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تــــوقع مــــنــــبئ جــــوي  حــــدوث
مـفـاجـأت  بـحـاالت اخلـريف الن
ـــاذج الـــطـــقس الـــعـــديـــد من  
يـة تـختـلف في تـوقعـاتـها الـعـا

وحتـدث بأسـتـمرار وهـذا الشي
طبيعي في مثل هذه االيام .

ـــنـــبـئ اجلـــوي صـــادق وقــــال ا
عــطــيـة الــتــابع لــهـيــئــة االنـواء
اجلــويـة والــرصـد الــزلـزالي في

وزارة الـــنــــقل في بــــيـــان عــــلـــة
موقعه في التواصل االجتماعي
ـــتـــوقـع ســـقــوط امس ان (من ا
قبلة في مدن امطار في االيام ا
بغداد واغلب مناطق محافظات

االنــــبــــار و الــــســــلــــيــــمــــانــــيـــة
والــديـــوانــيــة والــنـــجف وبــابل
وكـربالء واربــيل وصالح الـدين
ونينوى والبادية اجلنوب جهة
الـــســـعـــــــــوديـــة مع اجـــزاء من
مـركـز الـسـمــــــاوة وشــــرق ذي
وواضـــاف (امـــا بـــاقي قــــــــار )
ـــنــاطـق ســـتـــكـــون اجـــواءهــا ا
غـــائــمـــة بــشـــكل جـــزئي حــسب
التوقعـات وان احلالة في تطور
ـــرتــــفع شـــبه مـــســـتــــمـــر وان ا
ـداري بـدأ يــتـراجع لـلــجـنـوب ا
تـدريـجيـا بـسـبب تأخـر االمـطار
ـتوقع في مـدن اجلـنـوب  ومن ا
ان تشهد بعض مـناطق الشمال
والـــوسـط من الـــبـالد  امـــطـــارا

غزيرة اليوم االحد).
ÕU¹dK  ◊UA½

واوضح عـــــطــــيـــــة ان (حــــركــــة
الرياح ستكـون ب  ساكنة الى
دن جـنـوبـيـة شرقـي في اغـلب ا
وان التوقـعات تشـير الى فرص
نـشاط لـلريـاح خالل الـعواصف
ـا يـتـسـبب في اثارة الـرعـدية 
الـغـبـار خـصوصـا في مـحـافـظة
مــيــســـان وان درجــات احلــرارة
سـتــنـخــفض تـدريــجـيــا خـاصـة

ــنـــطــقــة الــشــمــالــيــة لــيال في ا
ـــنــــطــــقــــتـــ ومـــعــــتــــدله فـي ا

الوسطى واجلنوبية).
وتـــابع ان (خــارطـــة مــتـــحــركــة
للمستوى  500  مليبار توضح
ـــنـــخـــفـــضـــات تـــتـــابـع نـــزول ا
واالخـــاديـــد الـــبـــادرة من وسط
اوربـا نحـو منـطـقتـنا والـصراع
ـداري لـغـاية ـرتـفع شـبـه ا مع ا
نـهــايـة الــشـهــر اجلـاري  مع ان
الـتـيـار الـغـربي سـيـكـون سـائدا
ـقبلة على البالد طـوال الفترة ا
وهــذا يـعــزز من فــرص االمـطـار
ــتــتـــابــعــة عــلى الــبالد طــوال ا
قبلة وان هناك سحابة الفترة ا
رعديـة ضخمـة تؤثر عـلى عموم
مــــدن الـــفــــرات االوسط الــــيـــوم
االحــــــد  اضــــــافـــــــة الى شــــــرق
الـعـاصـمـة و الـسـمـاوة وشـمـال
ذي قــــــار وتــــــتــــــجه الـى واسط
وديـــــالى وشـــــمـــــال مــــيـــــســــان
مـصــحـوبـة بــأمـطـار مــتـوسـطـة
الشدة ورعـدية في بعض اماكن

سيرها).
فـيـمـا انـطـلـقت مـركـبـة الـفـضـاء
امس  السبت (بيـبي كولـومبـو)

في مهمة إلى كوكب عطارد. 

ـــركــبــة وقــال بـــيــان امس ان (ا
الـفـضـائـيـة انـطـلـقت وعـلى م
صـــاروخ آريــان  5 مـن مـــيـــنــاء
الفـضـاء األوروبي في كورو في
جــــويــــانــــا الـــفــــرنــــســـيــــة ومن
ركـبة التي فـترض أن تـصل ا ا
يـبـلغ طـولـهـا  6.4 أمـتـار وتـزن
 4.1 طـــــن إلى عـــــطـــــارد عـــــام
 2025 عــنـــدمــا يــتـم انــفــصــال
الـقـمـرين الـصـنـاعـيـــــ الـلذين
تــتـــكـــون مــنـــهـــــــمـــا ويــدخالن
مـــداريـــن مــخــتـــلــفــ لــدراســة
ــغــنــاطـــيــسي الــقــوي اجملـــال ا
لــلــكـوكـب).واضـاف ان (عــطـارد
هــو أصــغــر كـوكـب في الــنــظـام
الـــــــشــــــــمـــــــسـي واألقــــــــرب إلى
الــــشـــمس).وتـــابـع الـــبـــيـــان ان
(بـيــبي كـولـومــبـو هــو مـشـروع
مـــشــتــرك بــ وكــالــة الــفــضــاء
األوروبـيـة والـوكـالـة الـيـابـانـيـة
السـتـكـشـاف الـفـضـاء وسـمـيت
بـــــاسـم عـــــالم الـــــريـــــاضـــــيــــات
ـهندس جـيوسيبي اإليطالي وا
وتـعـد  واحـدة بــيـبي كـولـومـبـو
ــــشـــروعــــات الـــتي من أكــــثـــر ا
أطـــلـــقـــتـــهـــا وكـــالـــة الـــفـــضـــاء

األوروبية طموحًا).

واواصـل الـلـيل بـالـنــهـار في سـبـيل
الـــوصــول الى كـــربالء ولم اجــد في
ـــا طـــريــــقي مــــواكب خـــدمــــيـــة وا
اعـتـمــدت عـلى وجـبـة الــطـعـام عـلى
عدد من الـدور السكـنيـة حيث قررت
مع نـفسي بـعـدم االكثـار من الطـعام
ـــســـيــر لــكـي تـــكــون حـــركـــتي في ا
خـــفــيـــفـــة). مــضـــيــفـــا (لــقـــد مــررت
ــحــافـظــة الــسـمــاوة والــديـوانــيـة
وتـــــــوجــــــهـت الى كـــــــربالء مــــــرورا
حافظة بـابل ونحن  على مشارف
ـديــنـة بـعــد مـسـيــر دام سـتـة ايـام ا
وافـكــر بـالـعــودة سـريـعــا الى اهـلي
لفسح اجملال الشـقائي الداء الزيارة
السيما ان العوائل بحاجة الى ولي
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اعــلــنت وزارة الــداخــلــيــة ان فـرق
ـدني كافحت حـريقا نشب الدفاع ا
في مــــخــــزن لـــلــــمــــفـــروشــــات في
الـعــاصـمـة بــغـداد .وقــال  الـنـاطق
بـاسم الــوزارة في بـيـان امس ان (
ـــدنـي وبـــإشــراف فـــرق الـــدفـــاع ا
الـــلــواء كـــاظم ســـلـــمـــان كــافـــحت
حـريـقـا نـشب في مـخـزن لـلـسـجـاد
ـفـروشـات في مـنـطقـة الـنـهـضة وا
بــبــغـداد ). وكــان حـريـق انـدلع في
احد اخملازن للمـفروشات يقع امام
مــســتــشــفى الــكـنــدي في مــنــطــقـة
ـدني الـنـهــضـة وان فـرق الــدفـاع ا
هـــــــرعـت الـى مـــــــكـــــــان احلـــــــريق
ــــــكـــــــافــــــحـــــــتـه).وألــــــقـت قــــــوة
الــــقــــبض عــــلى أربــــعـــة أمــــنــــيـــة
إنتحاري يرتدون زي النساء قبل
ـشـاة في اسـتــهـدافـهـم الـزائـريـن ا
مـسـيـرة أربـعـينـيـة اإلمـام احلـس

عليه السالم.
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وقـال  مصـدر أمـني في بـيان امس
ألـقت القبض ان (القوات اإليـرانية
عـــلى أربـــعــة أشـــخــاص يـــرتــدون
أحــزمــة نـاســفــة ومـتــنــكــرين بـزي
النسـاء يرمون تـفجيـر أنفسهم في
ــواكب احلـســيــنـيــة في مــنـطــقـة ا
اجلـــذابــــة  في مــــديـــنــــة االحـــواز
االيـرانـيــة احلـدوديـة الـقــريـبـة من
واضــاف ان احلـــدود الـــعــراقـــيـــة)
اعـتـقلت (شـرطـة احلدود اإليـرانـية
االرهـابــيـ الـى مـركــز االحـتــجـاز
لــلـتــحـقــيق مـعــهم). فـيــمـا أعــلـنت
عن انــهـا قــيــادة عـمــلــيـات بــغــداد
نـفـذت عـمـلـيـة اسـتـبـاقيـة أحـبـطت

فـيـهـا مـخطـطـات داعش اإلرهـابـية
السـتـهـداف زوار األربعـيـنـيـة.وقال
بــيــان لـلــقــيــادة امس ان (الــقـوات
االمـنـيـة في قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد
ـشاة 22 تمـكنت  من تـنفـيذ لواء ا
عمـلـيـة اسـتـباقـيـة وفق مـعـلـومات
اســتــخـبــاريــة دقـيــقــة نـتـج عـنــهـا
الـعـثـور عـلـى كدس كـبـيـر لـألعـتدة
ـــــتــــفــــجــــرة فـي قــــاطع ــــواد ا وا
الطارمـية ببغداد وقـد احتوى على
 13جــهـاز مــوبــايل مـســلك ومــعـد
الســتــخــدامه لـلــتــفــجـيــر عن بــعـد
وقـنـابـر لـلــهـاون وعـبـوات نـاسـفـة
ومعدات أخـرى تستـخدم لعـمليات
ارهــــابــــيــــة من قــــبل عــــصــــابـــات
وأضـــاف ان (إخـــفــاء تـــلك داعش)
ـنـع جـهـد ــواد حتت االرض لم  ا
القـيادة من الـوصول الـيه واحباط
نـوايـا االرهابـي لـتـنفـيـذ هجـمات
إرهـــــابـــــيـــــة الســـــتـــــهـــــداف زوار
االربــعــيـنــيــة). واعـلــنت الــشــرطـة
االحتـاديـة مقـتل الـقائـد الـعسـكري
لـعصـابـات داعش ومسـؤول مـفارز
الـعـبوات الـناسـفـة واحد مـعـاونيه
في نـاحية الـرشاد الـتابـعة لـقضاء
حـافظة كـركوك . وقال احلويـجة 
قـائــد الـشـرطــة االحتـاديــة الـفـريق
رائـد شــاكـر جـودت في بـيـان امس
انه (  قــتـل الــقــائــد الــعــســكـري
ـدعـو مـسـاهـر لـعـصـابـات داعش ا
ـــلـــقـب ســـاجــر جنم عـــبـــدالـــله وا
ومسـؤول مفارز الـعبوات الـناسفة
واحـد معـاونيه فـي ناحـية الـرشاد
واضـــــاف ان ( عــــمـــــلــــيـــــة قــــتل (
االرهـابــيـ الـثالثــة بـعــد ان فـجـر
احــدهم نــفــسه جــاءت وفق كــمــ
مـحـكم و مــعـلـومـات اســتـخـبـاريـة

ومــتـهــمــ اثــنـ وفق الــغــزالـيــة
ادة  446 جرائم الـسرقـة  ضمن ا
مـنطـقتي حي اجلـهاد واحلـسيـنية
ــادة /405 الـــقــتل ومـــتـــهم وفـق ا
الـعـمـد في حي الـعـدل ومـتـهم اخر
ادة /459 صك بدون رصيد وفق ا

 في منطقة الشعب ).
واسـتـهـدف مـسـلـحـون مـجـهـولون
بــعــبــوة نــاســفــة جــامع خــالــد بن
حافظة الوليد  في قضاء الـزبير 
الـبصـرة مـا تسـبب بـاضرار مـادية

في اجلامع.

بـكشن عتـاد بي كي سي وسالح 
ـــواد من قـــبل حـــيث  تـــدمـــيــر ا
مـفــارز هـنــدسـة الــفـرقــة في مـوقع

منتخب لهذا الغرض).
واعلنت قيادة عمـليات بغداد القاء
الـقـبض عـلى عـصابـة لـلـسـرقة و9

متهم في بغداد.
V²J  W dÝ

وقـال  بـيـان العالم عمـلـيـات بـغداد
امس ان (الـقـوات األمـنـيـة تـمـكـنت
من الــقــاء الــقــبض عــلـى عــصــابـة
مكونة مـــــــــــــن  5 متهم بينهم

امرأة يـستـقلـون اربع عجالت نوع
كــيــا حــمل حــال قـيــامــهم بــســرقـة
ـواد الـغذائـية في مـكتب لـتـجارة ا
ـنـصور الـداوودي ضـمن مـنطـقـة ا

شهود ). وباجلرم ا
واضــاف (كـمـا تـمـكـنت قـوة أخـرى
مـن اعــــــــتـــــــــقـــــــــال تــــــــســـــــــعــــــــة
اثـنــ مـنـهم بـتـهـمـة مـتـهـــــــــمـ
اغــــتـــصــــاب طــــفل في مــــنـــطــــقـــة
وثالثــة لــقــيــامـهم الــزعــفــــــرانـيــة
بـــأطالق الــعــيـــارات الــنــاريــة اثــر
مشـاجـرة فـيـمـا بيـنـهم في مـنـطـقة
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o¹dŠ: الدخان يتصاعد من مخزن للمفروضات احترقة ببغداد

√—WOMOFÐ∫ زوار من جميع انحاء العالم في كربالء خالل االربعينية


