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تـــبــرع اهـــالي قـــضــاء خـــانــقــ
حافظـة ديالى ببنـاء مستشفى
ـــصـــابـــ بـــفـــايــروس لـــعـالج ا
كورونا. وابلغ قائمـمقام  خانق
دلـــيــر حـــسن ( الـــزمــان )  امس
بـ(صــدور  قـرار بــاعــتـمــاد مــبـدا
الـعـمل عـلى مـدار  24 ساعـة في
مــــشـــروع بــــنــــاء مــــســــتـــشــــفى

تـخـصصي لـألمراض االنـتـقـالـية
ـرضى كورونا قرب واخملصصة 
مــســـتــشـــفى خــانـــقــ الـــعــام )
ـستـشفى .واضاف حـسن ان ( ا
الــذي يــتم بــنــاؤه  مـن تــبــرعـات
االهــــالي ســــيـــنـــجــــز خالل مـــدة
قـــيـــاســـيـــة تــتـــراوح من 14-10
يـــومــا). الـى ذلك اعــلـــنت مـــديــر
ـهــجــرين في دائــرة الــهــجــرة وا
ديالى ابتهـال الدايني عن توزيع
ـــســـاعـــدات   153 حـــصـــة من ا

االغـاثيـة بـ االسـر الـنـازحة في
احملافظـة   تضمـنت سلة غـذائية
واخـــــرى صــــحــــيــــة. وفي شــــأن
مــتــصل دعــا مــكــتـب مــفــوضــيـة
حقوق االنسان في ديالى مديرية
تــوزيـع كــهــربــاء احملـــافــظــة الى
التريث في جباية اجور الكهرباء
ـــــــواطــــــنـــــــ في الـــــــوقت من ا

احلاضر. 
ـكـتب صالح مـهدي وقـال مديـر ا
لــ ( الـــــزمـــــان )  انـه (بـــــســـــبب

ر بـها الظـروف الـصعـبـة التـي 
الــبــلــد جــراء فــايــروس كــورونـا
واطـنـ ألعـمـالهم وتـرك اغلـب ا
والــتــزامــهم بــاحلــظــر الــصــحي
فروض ندعو  الى عـدم مطالبة ا
ــــواطـــنـــ بــــاي اجـــور حلـــ ا
انــفــراج االزمــة) .  ودعــا مــهــدي
خـلـيـة االزمــة واالجـهـزة االمـنـيـة
لــ( عـدم الــسـمـاح بــتـجـوال فـرق
اجلــبــايـــة خــوفــاً من تــعــرضــهم
لإلصــابــة او ان يــكــونــوا عــامالً

لـــنـــقل الـــفــايـــروس) . من جـــهــة
اخـرى بــاشـرت اربع مـحــافـظـات
امـس اجــــــــراات تــــــــوزيع اراض
سـكــنـيه بـ مــنـتـســبي الـصـحـة
والــشــرطــة تــقــديــرا لــدورهم في

االزمة الراهنة.
ووجـه مـــحــــافظ الــــنــــجف لـــؤي
الـيــاسـري الــدوائـر ذات الــعالقـة
الــبـلــديــة والـبــلــديـات وعــقـارات
الـــدولــــة بــــفــــرز وتــــخـــصــــيص
األراضـي الــســـكــنــيـــة تــمـــهــيــدا

لـتـوزيـعــهـا بـ مـنـتـسـبي دائـرة
الصـحة ومـنتـسبي قـيادة شـرطة
ــكــتب احملــافــظــة . وأكــد بــيــان 
احملافظ تـلـقته (الـزمان) امس ان
(الـيـاسـري وجه بـاتـخـاذ مـايـلزم
بـــــصـــــدد فــــــرز وتـــــوزيـع قـــــطع
األراضي السـكنـية بـ منـتسبي
الصحـة والشرطـة في احملافظة 
ـوقفـهم الـبـطولي ـا  وذلك  تـكر
ـبــاشــر لــلـذود عن وتــصــديـهـم ا
أبـنـاء الـنـجف لـلـحـد من أنـتـشار
فايروس كـورونا).واوعـز محافظ
مـيسـان عـلي دواي بـتـوزيع قطع
ـنـتـسبـي دائرة اراضي سـكـنـيـة 
صــــحـــة احملـــافـــظـــة واالجـــهـــزة
ــواجــهــتــهم فــايـروس االمــنــيــة 
كـورونـا.وقـال دواي في تـصـريح
امـس ان (احلـــكـــومــــة احملـــلـــيـــة
تــعـــتــزم تــوزيع اراض ســكــنــيــة
ـنــتـسـبي دائـرة صــحـة مـيـسـان
واألجــهــزة األمــنــيــة ومــديــريـات
ــدني وعــمـال ــرور و الــدفــاع ا ا
الـبـلديـة  جلـهـودهم الـكـبـيرة في
احلـــد مـن انـــتــــشــــار فــــايـــروس

الفــتــا الى ان (االمـر  كــورونـا)
مـنـاقـشـته خالل اجـتـمـاع مـوسع
مع قائـد  شـرطة مـيسـان الـعمـيد
عــبـد اخلــضـر جــاسم الـســاعـدي
ومــديـري دائــرة صــحـة مــيــسـان
والبلديات وبلدية العمارة ومدير
مــرور مـــيــســان الــعــمــيــد رحــيم
نــــعــــمــــة) واضــــاف انه (اوعــــز
ـديـرية بـلـديـات مـيسـان وبـلـدية
العمارة بفـرز قطع اراض سكنية
لــــهـــــذه الـــــشــــرائـح وبــــحـــــسب
االستـحـقاق واألولـويـة من الذين
ساهموا بشكل فاعل ومباشر في
مواجهـة الظرف الـوبائي الراهن
واستـناداً للـقرارات والـتعلـيمات
الـنـافـذة وبـاسـتـكـمـال اإلجراءات
اخلـــــاصـــــة بـــــاألراضـي لـــــتـــــتم
باشـرة بالتـخصيص في األيام ا
الــــقــــادمــــة). في غــــضــــون ذلك 
اعـلـنت الـنـائبـة عن كـتـلـة الـسـند
الــــــوطـــــني دالل الــــــغـــــراوي عن
ـوافقـات اللالزمة استـحصالـها ا
لفـرز وتـوزيع االراضي الـسكـنـية
بـ مــنـتــسـبي وزارتي الــصـحـة
والداخلية جلـهودهم الكبيرة في
مـــواجــــهــــة اجلـــائــــحـــة.وقــــالت

الـغــراوي في بــيـان امس انه (
وافقة وااليعاز إلى استحصال ا
بلـديات مـحافـظة مـيسـان لغرض
فـرز وتوزيع قـطع أراض سـكـنـية
ـــنــــتــــســــبي وزارتـي الـــصــــحه
والداخـلـية) مشـيـدة بـ (اجلـهود
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تـدارس اجمللس الوزاري لالقتصاد
ـــالـــيـــة ـــنــــحـــة ا آلـــيــــة تـــقـــد ا
تـضررين  جـراء منع لـلمـواطنـ ا
الــــتـــجـــوال من أصــــحـــاب الـــدخل
احملـدود وتـوزيع مـفـردات البـطـاقة
الــتــمـويــنــيـة بــأســرع وقت . وقـال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(نـــائب رئــيـس الــوزراء لـــلــشــؤون
ــالــيــة فـؤاد االقــتــصــاديــة وزيــر ا
حــسـ تـرأس اجلـلــسه الـسـادسـة
الجـــتــمــاع  اجملـــلس وجــرى خالل
اجلـلسة بـحث جهود مكـافحة وباء
فـايـروس كـورونـا واحلـد مـن خـطر
انـتـشـاره كـما  دراسـة مـجـمـوعة
من اآللـيـات واحلـلـول بشـأن تـأثـير
أزمــة انـخـفـاض أســعـار الـنـفط في
ــيـــة عــلى الــوضع األســـواق الــعــا
االقــتـصــادي واالجـتــمـاعي لــلـبــلـد
واتــخـاذ الــتـدابــيـر الالزمــة بـشـأن
ــــعـــاشي ــــســـتــــوى ا حــــمـــايــــة ا
لــلـمــواطـنـ وكــذلك إيـجــاد بـدائل
ــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة) تــدعـم ا
مـضيفا ان ( اجملـلس تدارس ايضا
ـــالـــيـــة ـــنــــحـــة ا آلـــيــــة تـــقـــد ا
لـلــمـواطـنـ الـذين تـضـرروا جـراء
مـنع الـتـجـوال من أصـحـاب الدخل
احملـدود وتـوزيع مـفـردات البـطـاقة
الــتـمـويــنـيـة بـأســرع وقت وتـذلـيل
كــافــة الـعــقــبــات الـتـي تـواجــهــهـا
وتـقد توصياته جمللس الوزراء).
وبــحــسب الــبــيـان فــقــد( اتــخـاذ
مجموعة من القرارات والتوصيات
ــواطـنـ الــتي تـصب فـي خـدمـة ا
وخـــــاصــــة ذوي الـــــدخل احملــــدود
والــكـســبـة) من دون تـفــاصـيل. من
جــهــة اخــرى ِبــثت وســائل اإلعالم
الـنشـيد الوطـني واطلـقت صفارات
اإلنـذار أمس الـثالثـاء تـضـامـناً مع
ــــصــــابـــ ــــتــــوفـــ وا عــــوائل ا
بـــفـــايــروس كـــورونـــا  وعــرفـــانــا
ـتـمـيز لـلـمالكـات الـطـبـية بـالـدور ا
والـتمريـضية واالمـنية. وقـال بيان
تـلقـته (الزمـان) امس انه (تضـامناً
ــصــابــ ــتــوفــ وا مـع عــوائل ا
بـــفـــايــروس كـــورونـــا  وعــرفـــانــا
ــــتـــمـــيـــز الـــذي تـــؤديه بـــالـــدور ا
الكـات الـطبـيـة والتـمـريضـية في ا
وزارة الــصــحــة ومــديــريــاتـهــا في
ـوقف القوات احملـافظـات  ودعما 
ـــســلــحـــة واالجــهــزة االمـــنــيــة  ا
ــــبـــادرات الـــتــــكـــافل وتــــقـــديـــرا  
االجــتـمـاعي بــ الـعـراقــيـ الـتي
جـسّدت معاني االنسانية والوحدة
الـــوطـــنـــيـــة في أبـــهـى صـــورهــا 
ـقـررات الـلـجـنـة الـعـلـيـا وتـنـفـيـذا 
لـــلــصــحـــة والــسالمـــة الــوطـــنــيــة

ـــكـــافــحـــة جـــائــحـــة كـــورونــا في
اجـتـمـاعهـا الـثانـي برئـاسـة رئيس
ـهـدي مــجـلس الـوزراء عـادل عـبـدا
تـقرر  بث النشيـد الوطني العراقي
فـي جميع وسـائل اإلعالم العـراقية
بـوقت واحد  الـساعـة التـاسعة من
مـسـاء الـثالثـاء وفـي جمـيـع انـحاء
الـعـراق  واطالق صـافـرات االنذار
والـنـداءات من قبل اجـهـزة مديـرية
ـدني في الــوقت نــفـسه  الــدفــاع ا
ولــلـمـواطـنـ حـريــة الـتـعـبـيـر عن
مـــشـــاعـــرهم وتـــضـــامـــنـــهم داخل
مـــنـــازلـــهم او مـن شـــرفـــات الــدور
واجملـمعات السكنية وضمن حدود
االلـتـزام بحـظـر التـجـوال وطبـيـعة
احلــــدث الــــنـــاجـم عن الــــوبـــاء)  .
واوصـى البـيـان ايضـا  بـ(الـوقوف
حــدادا عــلى ارواح الــضــحــايـا في
الـــــعـــــراق والـــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة
واالسـالمــــيــــة والــــعــــالـم اجــــمع 
وقــراءة ســورة الــفــاحتــة والــدعـاء
لــلــمــصــابــ بــالــشــفــاء  ويــكـون
لـلمساجد واحلسـينيات والكنائس
ـا ودور الــعـبــادة حــريـة الــقـيــام 
تـراه مناسبـا عبر مكـبرات الصوت

ووسائل العالنية اخلاصة بها) .
واشـــاد الــبـــيــان بـــوســائل اإلعالم
الـعــراقـيـة كـافه ومـواقع الـتـواصل
االجـتـماعي والـصحـفيـ والكـتاب
دني كما جدد ومـنظمات اجملتمع ا
تـأكـيد احلـكومـة ايالءها (اهـتمـاما
عاجلة اآلثـار االقتصادية خـاصا 
ـتــضـرريـن مـنه وفي لــلــحـظــر  و ا
مــــقــــدمــــتــــهـم مــــحــــدودو الــــدخل
ـعطلة واصـحاب االجور الـيومية ا
اعـمالـهم ومصـاحلهم نتـيجـة حظر
ـواد الـغـذائـية الـتـجـوال وتـوفـير ا
واسـتـقرار االسـعـار)   مشـيرا الى
ان (جلــانـا وزاريـة شــكـلت لـغـرض
تـــــخـــــفـــــيف األعـــــبـــــاء عن كـــــاهل

. ( واطن ا

(في ظـل ما يعـانيه شـعبنـا والعالم
من خطر كبير يتمثل بانتشار وباء
كـورونـا بـشـكل افـقـد دوالً مـتـقـدمـة
الـسـبـيلَ لـلـسـيـطـرةِ عـليـه ومع ما
تُسطره مالكاتنا الصحية واألمنية
الـــبـــطـــلـــة مـن مالحمٍ شـــرســـة في
مــواجـهـةِ هــذا الـفـايــروس اخلـطـر
صارحة الـذي يتطلب منا اعتماد ا
والـشفافية واالتكاء على اخمللص
فـــؤجـــئــــنـــا بـــتـــغـــيـــراتٍ في ادارة
ــســؤولــيــات في الــوزارة بــشــكلٍ ا
يــثـيـر الـريـبــة واالسـتـغـراب في آنٍ
وأضـــاف أن (الـــتـــغـــيــرات واحـــد)
تــبــتــعـد عن اي مــعــايــيـرٍ مــهــنــيـةٍ
ومــيـدانـيــة حتـكم هـكــذا تـوجـهـات
وآخــرهـا مــا حـدث من تــغـيــيـرٍ في
ادارة كـيمـاديا وبخـيارٍ وزمانٍ اقل
مـــا يــقــال عـــنــهــمـــا انــهــمـــا غــيــرَ
) ودعــا الــبــيــان رئـيس مــنـاسـبـ
الـوزراء إلى (التدخل والـتدقيق في

وضوع). تفاصيل هذا ا
وفـي مـــســـار آخـــر أعـــلـن مـــعـــهـــد
بــطــرسـبــورغ ألبـحــاث الــلـقــاحـات
واألمــصــال عن تــطــويــر عــقــار في
روسـيا أدرج عـلى قائمـة اللـقاحات
ـية. نـظـمة الـصحـة الـعا الـواعـدة 
ـكـتب اإلعالمي لـلـمـعـهد ان وقـال ا
ـواجهـة فـايروس ـرشح  (الـلـقاح ا
ستجد الذي يتم تطويره كـورونا ا
مـن قــــبل الـــــوكــــالـــــة الــــطـــــبــــيــــة
الـبـيـولـوجـيـة الـفـدرالـيـة الـروسـية
مـدرج في قائمـة اللقـاحات الواعدة

ية).  نظمة الصحة العا

ـنـتـجات مـديـر عـام شـركة تـوزيع ا
الـنــفـطـيـة وكـالـة حـسـ طـالب في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس إنه
(بـتـوجـيه مـبـاشـر من نائـب رئيس
الـوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط
الكـات ثــامـر الـغـضـبــان بـاشـرت ا
ـتــخـصـصـة في الـشـركـة بـحـمـلـة ا
تـعـفـيـر وتـعـقـيم شامـلـة في كل من
كــربالء والـنـجف وبـالــتـنـسـيق مع
طـالـبت ادارتـهـا). من جـهـة اخـرى 
جلـنـة الـصـحـة والـبـيـئـة الـنـيـابـيـة
رئـيس الوزراء بـالتـدخل والتـدقيق
فـي التنـقالت األخـيرة في الـصحة.
وقــالت الـلـجـنـة في بـيـان امس انه

 76 إصــــابـــة بــــكـــورونــــا في حي
كـاريزان في أربـيل وبعـض األحياء
ـن شـاركــوا فـي الــعـزاء األخــرى 

اضية  الـذي أقيم خالل االيـام ا
فــرض احلــجــر عـلى  11 حــيــا من
ـديـنـة) مـؤكـدا ان (األحـيـاء الـتي ا
 فـرض احلـجر عـليـها هي آلـتون
سـيـتي و شـيخ أحمـد و كـاريزان و
زانــكــو وجـنــار ومــامـوســتــايـان و
 124 كــــــوالن و جـــــيــــــان و زيالن
ســـيـــتي و  94 بـــاداوا).  واجـــرت
وزارة الـنفط حـملـة تعـفيـر وتعـقيم
شـــامــلــة في األحـــيــاء الــســـكــنــيــة
ـحـافـظتي الـنـجف وكـربالء.وقال
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
امس  91 إصـابة جديدة بفايروس
كـورونـا في احـصـائـيـة هي االعـلى
مـنذ بدء حظر التجوال في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان انه (لغاية
ـــوذجــا اآلن  فـــحص  26331 
فـي اخملـــتــبـــرات اخملـــتـــصـــة ومن
ضــــمـــنـــهــــا مـــخــــتـــبـــرات اقــــلـــيم
كــردسـتـان) واضــافت ان (الـوزارة
ســـجــلت  91 إصـــابــة في الــعــراق
تــوزعت بــواقع  13 فـي الــرصــافـة
وواحــدة في كل من الـكـرخ وديـالى
وواسط  و 7 فـي مدينة الطب و44
حـــــــالـــــــة فـي الـــــــنـــــــجف و 3 فـي
الـسـليـمانـية و 5 فـي كل من دهوك
وذي قار و 6 فـي البصرة وحالت
ـثـنى) مــبـيـنــة ان (الـوفـيـات فـي ا
بـلغت حالة واحدة في مدينة الطب
ويـقـابلـها شـفاء  29 حـالـة توزعت
بواقع  16 فـي السلـيمانـية وواحد
فـي كل مـن اربـــــيل وواسط و 4في
الـبـصـرة و 5فـي كـربالء  وحـالـت
فـي الـديــوانــيـة) واكــد الــبــيـان ان
(مـــجــمــوع اإلصـــابــات بــلغ 1122
فــيــمـا بــلغ مـجــمــوع الـوفــيـات 65
حـالة و مجـموع حاالت الـشفاء بلغ
373). قـــررت وزارة الـــصـــحـــة في
حــكــومــة إقــلــيم كــردســتــان فـرض
احلـجـر الـصـحي على  11حـيـاً في
مـركز  مـحافظـة اربيل.وقـال الوزير
سـامان بـرزجني أنه (بـعد تسـجيل
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أذن كبرت واجراس الكنائس دقت ووسائل اإلعالم عرضت النشيد الوطني كما اطلقت صفارات اإلنذار مساء امس ترحما على ضحايا وباء كورونا وتضامنا مع مالكات الصحة من أطباء ومسعف WH∫ ا Ë
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ــعــاصــرة. نــقل عــنه انـه تــنــبـأ ا
ــنـشـور عـلى بـوفــاته قـبل أيـام 
صفحته في فيس بوك اذ سرعان
مــا فــارق احلـيــاة بــعــد اصــابـته
بالفايروس.  من آخر اآلراء التي
كتبها (لن يـكون أي منا في أمان
إذا كـــان إنـــســــان مـــا عـــلى وجه
البسـيطة غـير آمن فلـتغل أيادي
الذين ينشرون احلقد والكراهية
والذين يستعبدون الغير لدينهم
أو عـــرقـــهم أو لـــون بـــشــرتـــهم
فــاإلنـســان أخـو اإلنــسـان أيــنـمـا
كـــان اإلنـــســـــــانــيـــة فـــضـــاؤنــا

والوطنية هويتنا).
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نـــعـت االوســـاط الــــصــــحـــفــــيـــة
والـثــقـافـيــة الـكـاتب والــصـحـفي
صباح عـلي الشاهـر الذي توفاه
الـــــــــــلـه اول امـس فـي احـــــــــــدى
مـسـتشـفـيـات لنـدن بـعـد إصـابته
بــوبــاء كــورونــا.  درس الــفــقــيـد
وعـمل في الـصـحـافـة والتـدريس
في العراق وأكمل دراسـته العليا
في صـوفــيـا وأصـدر الــعـديـد من
الروايات والكـتب النقـدية. انتقل
الى لـنــدن في الـتـسـعــيـنـيـات من
ـاضـي وواصل نــشـاطه الــقــرن ا
وكــــتــــابـــاتـه في وســــائل اإلعالم
الـعـربـيـة والـورقـيـة والـفـضـائـية
ــؤتــمـر واإللــكــتـرونــيــة. ونـعى ا
الــقـومي الــعـربي الــشـاهــر الـذي
ؤتمر كان عضـوا فيه اذ حضـر ا
في 2006 .  عـــــرف عن الـــــراحل
نــشـــاطه في الــوسـط الــصــحــفي
والــثـقــافي ودفــاعه  عن قــضــايـا
شـــعــبه ووطـــنه الـــعــراق واألمــة
الـعــربـيـة.  كــان الـشـاهـر مــثـقـفـا
يــسـاريــا قـاسـى جتـربــة مـرة مع
الـسـيـاسـة الـعـراقـيـة وعـاش في
ـنـفى سـنـوات وهـو مـنـظـر من ا
طــراز رفـيـع له رؤى وتــصـورات
مــــهــــمـــة فـي اجملـــاالت األدبــــيـــة
والـفـكـريـة كـمـا كتـب في قـضـايا
الـعـدالـة اإلنـسـانـيـة والـسـيـاسة

صباح علي الشاهر

wJ¹d _« ËeG « U¹U×{ Èd – w
5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

ال اعتقد ان عائلة عراقية سلمت من اذى الغزو االمريكي للعراق عام 2003 .
 كل العـوائل عانت من قتل واحـد او اثن او اكـثر على يـد االمريكـي واتبـاعهم وحلـفائهم
رحوم لكن هنـاك عوائل بكامـلها كان مـصيرها القـتل دون ان يكون لهـا ذنب ومنها عـائلة ا

سمير الوائلي شقيق زوجتي ام عالء نوال الوائلي. 
صـاروخ امـريـكي وجه في مـثل هـذا الـيوم  8 نـيـسـان  2003 قـبل يـوم واحـد من احـتالل
ـنصور بـبغـداد فافـنت العـائلة بـكامـلهـا وخلـفت لوعة بـغداد الى دار كـانت امنـة في محـلة ا

وحزنا ما يزال جميع افراد العائلة يعانونه.
االمـريـكـان على لـسـان قـادتـهم قـالـوا انـهم اسـتهـدفـوا الـرئـيس صـدام حـسـ زاعـم انه
مـختف في احدى الدور قرب مطعم الساعة في شارع  14رمـضان فقتلوه لكن سرعان ما

اتضح الكذب ورحنا جنمع اشالء ام وبنتها ووولديها من على سطوح اجليران.
االم سلمـى كانت مع ابنائـها الثالثة  الـبنت الشـابة شمس في ربيع الـعمر والشـاب محمد
شؤوم والـشاب سـيف الذي الذي كان يـخطـط للـزواج من شابـة قام بـخطـبتهـا قبـل اليـوم ا
كان في سوريـا عندما شعر بـاخلطر على بغداد فجـاء مسرعا لعل عائـلته حتتاج مساعدته

في تلك الظروف فكان مصيره القتل مع امه واخيه واخته.

وقد عثـرت في موقع امريـكي مخصص الحـصاء الضـحايا العـراقي اسـماء افراد الـعائلة
الـقتـلى وهي حتـمل االرقام  58 و 59 و60 و 61 من قـائمـة طويـلـة تضم عـشرات االالف
من الـقتـلى كـانوا يـتـلذذون بـقـتلـهم ويـفتـخـرون بهـا. ووجـدت خبـرا في صـحيـفـة التـلـغراف
ـدمـر وهو بـالـتاكـيد واحـد من االف الـصواريخ الـبـريطـانيـة عن ذلك الـهجـوم الـصاروخي ا

استهدفت العراقي لتزرع الرعب في سبيل السيطرة على العراق.
في ذلـك اليوم  8 نـيسان  2003 كنـا انا وام عالء (نوال الـوائلي) قد تـركنا بـيتنا في حي
الـعدل واقمنـا في دار اهلها في شارع  14 رمـضان وفي صباح ذلك اليـوم قررنا ان نعبر
ــرحـوم سـمـيــر الـوائـلي) فـي اجلـهـة االخـرى من الــشـارع لـرؤيــة عـائـلـة شــقـيق ام عالء (ا
الـشارع بـالـقرب من مـطـعم (الـساعـة) لالطـمئـنـان على الـعـائلـة. تـرددنا قـلـيال حل انـتـهاء
الغارات االمـريكية ثم عبرنا الشارع واذا بنا امام فاجـعة ال مثيل لها فقد دمر منزل شقيق
ام عالء بـالـكامل واخـبـرنا اجلـيـران ان جـثث العـائـلـة التي تـضم الـزوجـة وولديـهـا وابنـتـها

منثورة على سطوح اجليران. 
عـلومات الـتي اعطيت لو جـئنا قـبل خمس دقائق لـكانت اشالؤنا هـناك ايضـا واتضح ان ا

للطيار االمريكي غير صحيحة.
رحم الله شهداء العراق
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dE(« ¡«dł ـالكـات ــبــذولــة من قــبل تــلك ا ا
لـــلــــحـــفــــاظ عـــلى أرواح أبــــنـــاء
مـحـافظـة مـيـسـان من خالل نـشر
الـوعي الصـحي وتـقـد اخلـدمة
ـنع تـفـشي الـفـايروس). الالزمـة 
وخصـصت محـافظـة واسط قطع
ـنـتــسـبي دائـرة أراض سـكــنـيــة 
ن تــنــطــبق عــلــيــهم الــصــحــة 
ضوابط مديريـة البلديـات العامة
تـثـمـيـنـاً جلـهـودهم في مـواجـهـة
كــورونــا.وذكـــر احملــافظ مــحــمــد
ياحي في بيان امس انه جميل ا
(اســــتـــنــــادا إلى الـــصـالحـــيـــات
اخملـولـة الـيــنـا تـقـرر تـخـصـيص
ـنــتــسـبي قــطع أراض ســكـنــيــة 
دائـــرة صـــحـــة واسط لـــلـــفـــئــات
ــــشــــمـــولــــة ووفق الــــضـــوابط ا
احملددة من قبل مديرية البلديات
الـعــامـة) مـبــيـنــا ان (الـضـوابط
ـوظف قـد تـنص عـلى أن يـكـون ا
اـمـل خدمـة تـبلغ خـمس سـنوات
وأن يـــكــــون مــــتـــزوجــــا وغــــيـــر
مسـتفـيد سـابقـا بقـطعة أرض أو
شقة أو دار سكن من الدولة ومن
سـكـنـة احملــافـظـة أو حـسب مـقـر
الـــعـــمل).  وتـــابع ان ( الـــفـــئــات
شمولة هم األطباء و الصيادلة ا
سـعـفون و ذوو مـرضـون وا و ا
هن الـصحـية كـافة و االداريون ا
و احلــرفـيــون والــسـواق) ودعـا
الكـات اخملـتـصة الى يـاحي (ا ا
تزويـد جلـنـة توزيع األراضي في
احملـافـظـة بـأرقـام واعـداد الـقـطع
ــــفــــروزة ضـــمن الـــســــكـــنــــيـــة ا
ـديــريـات لـيـتم تـوزيــعـهـا).كـمـا ا
وجه محـافظ ذي قار وكـالة أباذر
الـعمـر دائـرتي البـلـديات وبـلـدية
ــــبـــــاشــــرة في الــــنـــــاصــــريـــــة ا
االجراءات السريعة لفرز وتوزيع
قـطع االراضي الـسـكـنـيـة جلمـيع
منـتسـبي قيـادة شرطـة احملافـظة
والــدوائـــر االمـــنـــيـــة الـــســـانــدة
ضـــبــاطـــا ومــنـــتــســبـــ وكــذلك
ن لم مـنتـسـبي دائـرة الـصـحة 
تخصص لهم قطع اراض سكنية
سابـقا تـقديـرا للـموقف الـبطولي
ـشـتـرك في مـواجـهة والـتـعاون ا
ستجد. واكدت فيروس كورونا ا
وثـيـقـة اطــلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان)
امس ضــرورة اتـــخــاذ (الــدوائــر
ــعــنــيــة االجــراءات الــســريــعـة ا
لـتــنـفـيـذ هـذا الــتـوجـيه وحتـديـد
اماكن تـليـق بجـهود وتـضحـيات
مــنـــتــســـبي االجـــهـــزة االمــنـــيــة
والــــدوائــــر الـــصــــحـــيــــة في ظل

الظروف احلالية).
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رجـحت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل ان يـكون
طــقس الـيــوم االربــعـاء غــائــمـا
مـصـحـوبـا بـأمـطـار خـفـيـفة وال
تغير بدرجات احلرارة . وقالت
الـــهـــيــــئـــة في بــــيـــان امس ان
ـــنــاطق (طــقس االربـــعــاء في ا
كـافــة غـائم مــصـحــوب بـفـرص
امــطــار خــفـيــفــة وال تــغــيـر في
درجــات احلــرارة  امـــا حــركــة
الــريـاح فــتـكــون شـــــــــــمـالــيـة
غــربــيــة خـفــيــفـة الـى مـعــتــدلـة

السرعة).
 من جـــــهــــة اخـــــرى ســــجـــــلت
ـراصـد الـزلـزالـيـة فـي الـهـيـئة ا
حـدوث هــزة أرضـيـة فى قـضـاء
ـحـافـظـة الــسـلـيـمـانـيـة كالر 
ـــراصـــد بـــأن ( قــوة وأفـــادت ا
الـــهـــزة األرضـــيـــة بـــلـــغت 4.1
درجــة عــلى مــقــيــاس ريــخــتـر)
ـــواطـــنــ مـــشـــيـــرة إلـى أن (ا
شـعــروا بـهــا قــويـا في جــنـوب
قــضـاء خــانـقــ وكالر وبـعض
مـنـاطق أطـراف مـنــطـقـة كـفـري

القريبة من حدوث الهزة). 
ونفت الهيئة في وقت سابق ما
اشــــيع في مــــواقع الــــتـــواصل
االجـتمـاعي بـشأن قـدوم غازات
سامـة الى الـبالد. بدوره  كتب
ـــتــنـــبىء صـــادق عــطـــيــة في ا
صــفــحــته عــلى فــيــســبــوك عن

كــلـــور  تــمــكــنـت من الــهــروب
لــــلــــغالف اجلــــوى الــــعــــلــــوي
وحتــــولت إلى جــــذور لـــتــــبـــدأ
تـفـاعالتــهـا الـتي دمــرت طـبـقـة

األوزون).
مــــــشــــــيــــــرا الـى انه (فـي وقت
يـــواجه الـــعـــالـم أزمــة تـــفـــشي
كــورونـا وسط تــدابـيــر مـشـددة
من عـــــــزل مـــــــدن ووقـف لـــــــكل
األنــشــطــة بــرا وبــحــرا وجــوا
أظهرت دراسـة حديثـة أن طبقة
األوزون فــوق الـقـارة الـقـطـبـيـة
اجلـنـوبــيـة بـدأت في الــتـعـافي
والتئام الثقب  وظهر التعافي
نتـيجة التـغيرات اجلـوية حيث
تــــدفق الــــهـــــواء فــــوق ســــطح
األرض مــســبــبًــا الـريــاح الــتي
تشهدها بعض البلدان). وشهد
العراق والـعالم (فجـر االربعاء)
حدثـاً فلـكيـاً يطلق عـليه (الـقمر

الوردي) . 
وســمي بـذلـك لـيس النه يــظـهـر
ـا نـسـبـة إلى بــهـذا الـلـون وا
الـزهــور الـورديــة الـلــون الـتي
تـسـمى الـفـلـوكس الـبري وهي
أحـد أنـواع زهـور الـربـيع الـتي
تظهر في هـذا الوقت من السنة

في اوروبا وامريكا.  
كن مشاهدته والقمر الـوردي 
وهــــو قــــمــــر عــــمالق اضــــاءته
واضــحــة بــســـبب اقــتــرابه من
االرض فـي أقـــرب نــــقــــطــــة من
كوكـبنـا وتسـمى بـ (احلضيض

القمري).

طــبـقـة االوزون  وتـعــافـيـهـا مع
انـتشـار فايـروس كورونـا قائال
(نـعلم أن األوزون هـو غـاز على
شكل طـبقة حتـيط باالرض تقع
في طـبقـة السـتـراتوسـفيـر على
ارتفاع أعلى من  14 كيلـومترا
فوق سطح الـبحر  وهي الدرع
الــواقـي لالرض خــلـــقــهـــا الــله
لـتــمـتـص مـعــظم األشـعــة فـوق
الـبـنـفـسـجيـة الـتي تـصل إلـيـنا
مـن الـشـمس وبـدونــهـا يـكـون
ستـحيل تقـريبا ألي شيء من ا
أن يـــــــــعـــــــــيـش عـــــــــلـى هــــــــذا

الكوكـــــــب).
مبينا ان (الـعلماء اوضحوا ان
ــصــنــوعــة من قــبل الــغــازات ا
اإلنــســـان الــتى حتـــتــوي عــلى


