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الــكـاظم في اخلــامس والـعــشـرين مـن شـهـر
رجب. وقــال مــديـر عــام الــشــركـة عــبــد الـله
لـــــعـــــيـــــبـي بـــــاهـض في تـــــصـــــريـح  امس
ان(تـوجـيـهـات صـدرت  تـنص عـلى تـسهـيل
عــمــلــيـة نــقل الــزوار بــتـوفــيــر وسـائـل نـقل

جلــــمـــيع الــــزيــــارات الـــديــــنـــيــــة  وقـــد 
تـخــصـيص  100حـافـلــة ذات طـابـقـ و20
حـافــلـة طـابق واحــد بـالـتـنــسـيق مع قـيـادة
عـنيـة االخرى) عمـلـيات بـغداد واجلـهـات ا
مـشيـرا الى  ان (عـملـية الـنـقل ستـكـون على
ثالثـة محـاور  احملـور االول من سـاحـة ابو
حـنـيـفـة الى تـقـاطع الـشـعب فـيـمـا سـيـكون
احملـور الـثـاني من سـاحـة عـدن الى مـنـطـقة
احلــريـة امـا احملــور الـثــالث فـســيـكـون من
ســــاحـــة عـــدن الى ســـاحـــة دمــــشق ومن ثم
الـعالوي  اضـافـة الى تـخـصـيص  عـدد من
احلـافالت كجـهـد احتـيـاطي حتسـبـا ألوقات
الذروة في الزيارة مع اخراج مفارز فنية مع
احلــافالت لـضــمـان اســتـمــرار عـمــلـيــة نـقل
الزائرين ).  وبدأت القوات االمـنية منذ يوم
امس بـإتخـاذ االسـتـعدادات الالزمـة لـتـأم
واجنـــاح الــعــاصـــمــة بــغـــداد زيــارة االمــام
قـبل الـتي ـقـررة خالل االسـبـوع ا الـكـاظم ا
عـادة ماتـرافقـهـا قطـوعات لـلـطرق الـرئيـسة
حلــمــايـة الــزائــرين الــقـادمــ من مــخــتـلف

احملافظات فضالً عن الزائرين االجانب. 

البعثة العراقية الـدائمة في اليونسكو التي
قــامت بـدورهــا بـتــسـلــيـمــة الى سـكــرتـاريـة
ـادي في الـيونـسـكو الـتراث الـثـقـافي غيـر ا
ومـقـرهـا الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة بـاريس في
29من الـشهـر نـفسه  تـمـهـيداً لـعـرضه على
راجعـته ومناقـشة ما اخلبراء واخملـتصـ 

جاء به ومن ثم عرضه للمناقشة).
ـركـز تـغـتـنم وأشـار الـبـيــان الى ان (إدارة ا
هــذه الـفــرصــة لــتــعــبــر عن فــائـق شــكــرهـا
وتــقـديــرهــا لــلــمــتـولـي الـشــرعي لــلــعــتــبـة
هدي الـكربالئي ـقدسـة عبـد ا احلسـينـية ا
عـلـى مـا قــدمه من
دعـم ال مــــــحـــــدود
ومتابعة شخصية
مــن لــــــــــــــــــــــــــدنــه

للمشروع). 
 ö UŠ hOB ð

من جـــهـــة اخـــرى
خصصت  الشركة
الــــعــــامــــة لـــنــــقل
ــــــــســــــــافــــــــرين ا
والـــــــوفــــــود 120
حــــافـــــلــــة ضــــمن
االســـــتـــــعـــــدادات
ـــنــاســـبـــة ذكــرى
استـشـهـاد موسى
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دهــرم الـــتــابــعــة حملــافــظــة فــارس
جنوب ايران.

وقـال  مــركـز رصــد الـزالزل الــتـابع
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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على
مـقــيـاس ريـخــتـر ضـواحـي مـديـنـة

بغداد

فم مفتوح .. فم مغلق
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لـست فـي مـعـرض احلـديث عن تالمـيــذ الـصف األول الـذين يُـصـدمـون في
ــدرسـة الــتي كــانت في أذهــانـهـم حـلــمـا ال االســبـوع األول مـن دخـولــهم ا
يـعرفـون له شكال او لـونا سـوى شراء حـقيـبة مـلونـة وحذاء جـديد ومالبس
بـراقة  والرغبة بانتهاء لـيلة طويلة شبيهة بـتلك التي تسبق يوم العيد  ولن
يحـصل ذلك عندما يـجلسون دة التي تـرى فيهـا األطفال محـبط  تـطول ا
بال حــركـة ويــطـالـبــون بـحــفظ مـا ال يــتـوافق مـع مـدركــاتـهم ويــحـاصـرون
درسة لـيست بأجمل من تلك بـواجبات لم يعـتادوا عليهـا  فيكتشـفون ان ا
األمـكنة الـتي كانـوا فيهـا يلعـبون  وسـرعان ما تـواجه اآلباء مشـكلة رفض
الـذهـاب للـمدرسـة  فـتبـدأ أسـاليب الـتـرغيب والـتـرهيب حـتى يـبيض شـعر
ـدرسـة التـي تعـتـمـد الـلـعب في تـهـذيب األلـفاظ ـفـارق  وفي بـالـهم تـلك ا ا
واالرتـقـاء بـاألخالق وغـرس الــعـلـوم  ولـيس تـلك الـطـاردة لـلـتالمـيـذ والـتي

صار بعضها مجاال لتعلم اللفظ البذيء والسلوك العنيف .
ولـست براغب احلـديث عن طالب الـصف األول في كلـياتـنا الـذين يدهـشنا
ضـعف مستواهم  الثقـافي واللغوي والعلـمي  ولعل أول سؤال يتبادر الى
ــقـدورهم األذهــان هـو: كــيف تــخــرج هـؤالء من االعــداديــة  وكـيف كــان 
اجـتـيـاز امـتـحـان الـبـكـالـوريـا ?  قـد يـكـون من بـ االجـوبـة عـلى ذلك تـلك
الـدفاتر االمتـحانية الـتي لم تُصحح ووضعت ألصـحابها درجـات تقديرية 
وهذا ما اكتشفته هيئة النزاهة في تربية محافظة الديوانية بحسب ما نقلته

وسائل االعالم  و ما خفي كان أعظم .
مــا اريـد احلـديث عــنه حتـديـدا اولــئك الـذين ال يـروق لــهم اجلـلـوس اال في
ؤسـسات الـصف االول في قاعـات االحتـفاالت والـفعـاليـات التي تـنظـمهـا ا
قاعد اخملـتلفة  وكأن اجلانب االعتباري لن يـتحقق اال باجللوس في هذه ا
 ويـظنون ان اجللوس في وسط القاعة او في مكان آخر ينال من قيمتهم 

وال يعني تواضعا  بالرغم من ان هوياتهم  معروفة للحضور .
آه من الـسلـطة  يـبهرنـا بريـقهـا وتعـجبـنا سطـوتهـا  وال يدغـدغ مشـاعرنا
شيء أكـثـر من الـتـحـكم بـالـنـاس ورسم مـصـائـرهم عـلـى هوانـا  فـالـصف
األول مـكان اعـتبـاري في ظـاهره وتـعبـير عن الـسـلطـة في باطـنه  وينـتشي
ـساعدة او الـبعض عـندما يـقف الناس أذالء أمـامهم طـلبا حلـاجة او دعوة 
تـخلـيصه من حـال ينـال من قوت عـياله  ويـبتـهجـون عنـدما يـقال لـهم عـلنا
ولـيس سـرا (انـتم وبس)  ونحـن نسـأل مـتى تـبتـهج الـنـفوس (لـالنسـانـية)

وليس الستعراض العضالت?
فأليه نرغب وفي طريقه نزدحم   لـدينا مرض مزمن اسمه الصف االول  
لكي يقال ان فالنا جلس الى جانب فالن  نريد ان نسقط على أنفسنا من
تلـكه الذين يتصدرون اجملالس  ال نـريد االعتراف بأقدارنا  الـسلطة ما 
نريد ان نكون ( هيبة وصدر ديوان ) حتى وان تفاوتت أقدارنا وسلطاتنا 
ـســؤولـ ان يــجـلـســوا في الــصف األول  ولـكن في حــقـا يــراد لـبـعـض ا

درسة وليس في مقاعد االحتفال . مقاعد ا
نظمي الفعاليات  والبد من التحلي بأعلى لـقد صار الصف األول مشكلة 
مـسـتـويـات الـدبلـومـاسـيـة لـكي ال يـزعل فالن الـفالني الـذي يـظن ان قـيـمته
حتـتم ان يكون في هذا الـصف  وال يعنيه بـشي ان يكون الصف األول قد
اسـتـنـفـذت مـقـاعـده ولــيس من مـكـان اال في الـصف الـثـاني  ولـذلك تـغـدو
الـفعالية بنظره فاشلة والتنـظيم رديء وكل ما فيها سيء  والقائمون عليها

ال يفقهون من الذوق شيئا  وال يشرفه حضور فعاليتهم.
رافق باب السيارة وآخر يغلقه  وخمسة ال أحـلى من نشوة ان يفتح لهم ا
ـشـون ويـجـلـسـون خـلــفـهم وهم يـتـصـدرون الـصف االول  من احلـمــايـة 
هـكذا أراهم مـن أساريـر وجوهـهم النـابضـة بالـترف  واذا حـدث وان كان
سـؤول في فعـاليتك  فعـليك ان تتـحسب للـصف الثاني الذي اثـنان من ا
حُـجز مـسبـقا لـلذين يـسرك مـنظـرهم بالـبدالت االنـيقة 
وتـلعن حظك العاثر ان تكلموا  صدقوني ان أغلب ما
يــجــري فـي بالدنــا ال يــأتي مـن أجل خــدمــة الــنــاس
واســعـادهم بــقـدر مــا هـو تـســــابق لــلـفـوز بــالـصف

األول.

ستشفى نتيجة اصابتها بجروح بسقوط مروحة في مدرسة WÐU∫ طفلة ترقد في ا «
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فتحت مديرية تربـية النجف حتقيقاً
للكشف عن مالبسـات سقوط مروحة
ســـقــفــيــة عــلى طـــالــبــة في مــدرســة
ـديـر ابــتـدائـيــة بـاحملــافـظـة. وقــال ا
  الــعـام لــتـربــيـة الــنـجف ايــاد امـ
حـسن انه اوعـز للـشـعـبـة القـانـونـية
بـ(فــتح حتـــقــيق لــكــشف مالبــســات
ـــقـــصــرين ), احلـــادث ومـــعــاقـــبــة ا
مـوضحـاً ان (جلـنة مـن قسم االبـنـية
ـدرســة صـبـاح ــدرسـيــة سـتــزور ا ا
ـدرسـيـة ـعـايــنـة بـنــايـتـهــا ا الــيـوم 
واجــراء الــصـــيــانــة الالزمــة). وأكــد
ـديريـة الـعـامـة للـتـربـية حـسن ان (ا
في احملـافـظـة سـوف تـتـحـمل جـمـيع
صـابة). مصـاريف عالج الـتلـميـذة ا
ــثل مــجــلس احملــافــظـة وزار وفــد 
علم في ومديرية التربية ونقابة ا
احملافظـة الطفـلة  مسـاء امس تبارك
نـسـيم التـي ترقـد في مـديـنـة الـصدر
الـطـبـيـة بـالـنـجف  لالطـمـئـنـان عـلى
حــالـتـهــا الـصــحـيـة بــعـد تـعــرضـهـا
حلـادث سقـوط مـروحـة سقـفـيـة على
رأسـهــا وهي في مـقـعــدهـا الـدراسي
في مــدرسـة الــيـعــقـوبي االبــتـدائــيـة
للـبـنات.واكـد الطـبـيب اخلافـر للـوفد
(استـقرار حـالة الـتلـميـذة في الوقت
احلــاضــر  وعـدم وجــود خــطــر عـلى
حـياتـهـا) مـضـيفـاً انه (رغم الـعـنـاية
ـسـتــمـرة الــتي تـتـلــقـاهـا الــطـبـيــة ا
الـتـلـمـيــذة فـقـد طـلب عـضـو مـجـلس
احملــافــظـــة كــاظم اجلــلــيــحــاوي من
ـسـتشـفى نـقـلـها لـلـجـنـاح اخلاص ا

الستكمال العالج هناك).
 U dý —«c½«

على صعـيد آخـر اجرى رئيس هـيئة
استثمار النجف ضرغام هادي گيگو
جولة ميدانيـة تفقد خاللها عددا من
ــشـاريع االســتــثـمــاريــة في مـواقع ا
عـــدة.وقــال گــيــگـــو لـ(الــزمــان) امس
ان(عـــلى جـــمـــيع الـــقـــائـــمـــ عـــلى
ــشــاريع االسـتــثــمـاريــة في عــمـوم ا
احملافظة االلـتزام بالسقـوف الزمنية

ـقـام عـلى ارض مـعـرض بـغـداد الـدولي  كـانت زيـارة مـعـرض الـكـتـاب  ا
فـرصـة لالطالع عـلى عـنـاوين كـتب جـديـدة  ومـعرفـة دور الـنـشـر الـعـربـية
ــعــارف الــتي شـــاركت فــيه  وضــيـــوفــهــا   واالهم من ذلـك  االلــتــقــاء 
ـباشـر  وحل واصـدقـاء بـاعـدت الـظـروف  بـيـنـنـا  حيـث خف الـتـواصل ا

محله الهاتف النقال بسؤال بارد  واجابات باردة !
ـعـرض  قـلـة خـرجتُ بــانـطـبـاع  وانـا اتــابع ( بـعض ) مـشـتــريـات زوار ا
االهـتمـام بالـكتب الـثقافـية الـرصيـنة  والـتوجه الى عـناوين ال تـثري الوعي
ؤلف  والتجمع ـنشود  والتركيز عـلى مراسم توقيع الكتب  من قـبل ا ا
عـرض  وقـضاء سـاعـات فيـهـا   تزيـد عـلى اوقات الـتـجوال في مـقـاهي ا
تنبي بـحثاً عن اجلديد في عالم الكتب .. فكان احلال  شبيه بأيام جمعة ا
ــاذا هــذه الـــصــورة  الســيــمــا ان بــعض من   فــتــســاءلـت مع نــفــسي : 
الحـظـتهم  كـانـوا من اسـاتذة الـكـلـيات  وكـتـاب لهم شـهـرتـهم في الوسط
ـاذا فـقـد الـثـقـافي والـصـحـفـي .. فـمـا الـذي حـدث لـذائـقـتـنـا الـثـقـافـيـة ? و
ـتابـعة الـثقـافيـة واكتـفوا بـعنـاوين لكـتب بلـهاء  تـأخذ من الـشبـاب عنـصر ا
جـرف اوقاتهم  دون ان تـعطيـهم زادا ومعرفـة ... مجرد قـتل الوقت  وهو
ا لـكوني غير مـتخصص بعلم اثـمن ما في الوجود? ... لم أجـد جواباً  ر
الـنــفس االجـتـمـاعي وعــارفـاً بـبـواطن "الــبـارا سـيـكــولـوجي "... لـكن الـذي
اسـتفزني جداً هـذا االنحدار في الـذائقة اجلمـعية الثـقافية الـعراقية ... من
ـتلـقي ( الـقار ) ام ان هـناك تـخطـيط مـسبق لـلوي ـسؤول عـنـها ? هل ا ا

ذراع العقل العراقي ..?
ـسـتـقـبل  فـاذا كـان هـذا الـوعي ان الـوعي بـالـذات  تـبــنى عـلـيه خـطـوط ا
هـابطاً  فأن الوعـي اجلمعي سيكـون واطئا وهذا هو هـدف أجندة تخريب

ذائقة اجملتمع العراقي كما يبدو!
أسـأل فـقط ... هل انتم راضـون عـلى ثقـافـة اجليل اجلـديـد .. وهم اكبـادنا

تمشي على االرض  بعكازة من الوهن الثقافي ?
ادركُ ان  واقـعـنا الـيـوم  يـشهـد مـداً اسـتهالكـيـاً وضـعفـاً عـلـميـاً وفـساداً
إداريـاَ ومـاليـاً  لكن مـا رأيـته هو نـكـوص وتراجع عن مـسـتوى مـكـتسـبات
ثـقافيـة  متـحققـة في وطن كانت الـيونسـكو قد تـنبـأت له  قبل نحـو عقدين 
ان يكون واحدا من عشرة بلدان في العالم على صعيد التعليم والثقافة.

ـثقف يـنـبغي ان تـمـيزيـن في اجملتـمع  وا اعـرفُ ان الـثقـافـة  نتـاج ذهـني 
يــكــون فــاعالً ونــاقـــداً لــلــواقع ولــديه رؤيــة واضـــحــة لــقــضــايــا اجملــتــمع
وإشـكالياته في احلاضر تمتـد للمستقبل.  ومع حتيـاتي للقائم على هذا
الـعـرس الـثـقافي  واشـادتي بـنـيـاتـهم الـصـادقة فـي جعل نـافـذة الـثـقـافة 
ـنحـى اجملتـمعـي اجلمـيل والبـهي  اتـمنى تـأخـذ هذا ا
ـسـؤولــ وضع اسـتــراتـيـجــيـات ألعـاده رسم عــلى ا
ـطبوع اخلـارطة الـثقـافيـة  التي تـعيـد الثـقة لـلكـتاب ا
في ذهـنـيـات الـقـراء  السـيـمـا فـئـة الـشـبـاب  عـمـاد

ستقبل .. ا

غـائـمـا جـزئـيـا  ودرجـات احلـرارة
الـريـاح مـقــاربـة لــلـيــوم الـسـابق  ,
مـتــغـيــرة االجتـاه وفي اجلـنــوبـيـة
غائما جزئيا كمـا يتصاعد الغبار 
ودرجات احلـرارة تـرتـفع قـليال عن

اليوم السابق.
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وقال بـيان لـلهيـئة تـلقـته (الزمان )
أمس أن (طـــقس الــيـــوم االحــد في
نطـقة الوسـطى غائمـا جزئيا مع ا
تـــســاقط زخـــات مــطــر رعـــديــة في
اقــســـامــهــا الـــشــرقـــيــة يــتـــحــسن
تـدريـجـيا وفـي الشـمـالـيـة سـيـكون
غـائـمـا جـزئـيـا  ودرجـات احلـرارة
الـريـاح مـقــاربـة لــلـيــوم الـسـابق  ,
مـتــغـيــرة االجتـاه وفي اجلـنــوبـيـة
غائما جزئيا كمـا يتصاعد الغبار 
ودرجات احلـرارة تـرتـفع قـليال عن

اليوم السابق). واضاف ان (طقس
يــوم غــد االثـنــ ســيــكـون غــائــمـا
جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط
زخـات مــطـر رعـديـة بــعـد الـظـهـر ,
درجــات احلــرارة وتــرتـفـع درجـات
احلرارة قـلـيال عن اليـوم الـسابق ,
الرياح جـنوبية شـرقية خـفيفة الى
مـعتـدلـة السـرعـة  مسـبـبة تـصـاعد
كـيـلو لـلـغـبار  ,مـدى الـرؤية 6- 8 
مــتــرات  وفي الــغــبـار 2-4 كــيــلـو
مــتـرات  وفي الــشـمـالــيـة ســيـكـون
الطقـس غائمـا جزئـيا الى غائم مع
فرصـة لتسـاقط زخات مـطر خفـيفة
خالل الــــلـــيـل وفي  اجلــــنـــوبــــيـــة
سيـكون الـطقس غـائمـا جزئـيا الى
غــائم مع فــرصــة لــتــســاقـط زخـات
مـطــر خـفــيـفـة  ,ودرجـات احلـرارة
تـرتـفع قـلـيال  عن الـيـوم الـسـابق ,

للمؤسسـة اجليوفيزيائـية بجامعة
طـــهــران ان هـــذا الــزلـــزال وقع في
الساعـة العاشرة و21 دقيقة و 19
ثــانـيــة من مــسـاء الــيــوم اجلـمــعـة
بــالــتـــوقــيت احملــلي). واضــاف ان
(الــــــــــزلــــــــــزال وقـع فـي عــــــــــمق 8
كـــيــلـــومـــتــرات  مـن ســطح االرض
وكــان مــركــزه عــنــد الــتــقـاء خــطي
العـرض الـشـمالي 28.59 والـطول
الشرقي 52.23 درجة دون خسائر
بــشــريـة). فــيــمـا تــوقــعت الــهـيــئـة
الـعــامـة لالنـواء اجلــويـة والـرصـد
الـزلزالي الـتـابـعة لـوزارة الـنقل ان
يــــكــــون طـــقس الــــيــــوم االحـــد في
نطـقة الوسـطى غائمـا جزئيا مع ا
تـــســاقط زخـــات مــطــر رعـــديــة في
اقــســـامــهــا الـــشــرقـــيــة يــتـــحــسن
تـدريـجـيا وفـي الشـمـالـيـة سـيـكون
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الكـات العـلمـية في مـركز لـلدراسات اجنز ا
ـقـدسة والـبـحـوث في العـتـبـة احلـسـينـيـة ا
ووزارة الـثـقـافـة/ دائـرة الـعالقـات الـدولـية
مـلف الـضـيافـة واخلـدمـات لـزيـارة األربـع
ـا يتـناسب مع بـاركـة وفق رؤية عـلـميـة  ا
ية-  جلنة التراث متطلبات اليونسـكو العا

ادي. الثقافي غير ا
ركز كربالء للدراسات والبحوث وقال بيان 
ـــــلف في انه ( االنـــــتـــــهـــــاء مـن اعـــــداد ا
ركـز بتسـليمة الى العشـرين من آذار وقام ا
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والـريـاح جـنـوبـيـة شـرقـيـة خـفـيـفة
الى معتدلة السرعة). 

ــنـطـقـة الـعـربـيـة يـذكـر ان اجـواء ا
ومن بــيـنـهــا الـعــراق مـتــجـهـة الى
نخفضات اخلماسينية في ظهور ا
فـصل الـربـيع  أي لـلـمـدة من شـهـر
اذار  الـى اســــــــــابــــــــــيـع اخــــــــــرى
يــصـاحــبــهـا هــبــوب ريـاح تــسـمى
اخلـــمـــاســـ وهي ريـــاح نـــشـــطــة
ــنــخــفض اجلــوي ومــغــبــرة وان ا
يـعـرف  بـأنه جـزء من الـهـواء فوق
مـنـطـقـة مـعـيـنـة من األرض يـتـمـيز
بـضـغط أخـفض من ضـغط الـهـواء
ـــنــاطق احملــيــطــة به تــظــهــر في ا
نخفضات اخلـماسينية في فصل ا
الـربــيع  يـصــاحـبـهــا هـبـوب ريـاح
تـــســـمى اخلـــمـــاســـ وهـي ريــاح

نشطة ومغبرة .  صاب من زلزال مدينة دهرم االيرانية UÐU ∫ نقل ا «

احملـددة ) مـشـدداً عـلى (ضـرورة بذل
ـديـات مـزيـد من اجلــهـود لـلـوصـول 
اعـلى من نــسب االجنـاز) مــعـربـاً عن
(استعداد الهيئة لتقد الدعم الالزم
ا ـمـنـوحـة  وحـسب الـصالحـيات ا

يتفق وقانون الهيئة النافذ). 
وتـابع (لــقـد قـمـنـا بــتـوجـيه عـدد من
ـــتـــلــكـــئــة االنــذارات لـــلـــمــشـــاريع ا
ـقـبل اصـدار وسـيـشـهـد يـوم االحـد ا
اوامـر اداريـة تتـضـمن مـجـمـوعة من
تلـكئ االجراءات الـقانونـية بحـق ا
ـستـثـمرين من ضـمـنهـا تـوجيه من ا
انـــذارات نــهـــائــيـــة لــهم) مـــوضــحــاً
ان(اجلـــولـــة شـــمـــلـت  مـــشـــروع بــو
خـــــمــــســـــ الــــتـــــجــــاري ومـــــرائب
ومــجــمـعــات ســكـنــيــة  ومـســتــشـفى
ومركـزاً طبيـاً تخصـصيـاً اضافة الى
مشروع احلديقة العائلية الترفيهي).
من جهة اخرى اطـلقت بلـدية النجف
حـملـة كـبرى لـغـسل مـجسـرات مـركز
دينة شملت مـجسرات مرآب بغداد ا
بـــــتـــــســـــخـــــيـــــر اجلـــــهـــــد االلي من

احلوضيات . 
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وقال  مدير اعالم بلدية النجف بشار
الــــــســـــوداني لـ(الــــــزمـــــان) امس ان
(الـدائـرة نـفـذت حـمـلـة كـبـرى لـغـسل
وتـنــظـيف اجلـســور واالنـفـاق ضـمن
احلدود االداريـة للـمديـنة بـاستـخدام
اجلـهـدين االلي والـبـشـري جملـسرات
كـراج بــغـداد) مــضـيــفـاً ان (مالكـات
الـتـربـيـة  قــامت بـاعـمـال الـغـسل من
بـدايـة اجلـســر صـعـودا والى نـهـايـة
اجلـــســـر نـــزوالً)  ,مـــشــــيـــراً الى ان
قبلة (احلملة ستستمر خالل االيام ا
ـرتضى ومـجسرات لتـشمل مجـسر ا

مدينة الصدر الطبية).
على صعيد اخر وجهت وزارة النفط
الشـركات الـقـريبـة واحملاذيـة لقـضاء
الـــزبــيــر فـي الــبــصـــرة الى ضــرورة
سـاهـمة في اعـمار الـبـنى التـحتـية ا
ــهـمـة لــلـقـضـاء, ـشـاريع ا وتـقــد ا
فيـما أعـلنت شـركة نـفط البـصرة عن
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ولكنهـا حريصة على انـتقال سلمي لـلسلطة
من دون أن يتـرتب عـلى ذلك تـقسـيم سـوريا
والـــذي تــرفــضه مــصــر والــدول الــعــربــيــة
االخرى خاصة فى ظل وجـود أطراف عديدة
اقليمـية ودولية مـتداخلة في االزمة).   وفي
شــأن آخــر اكــد  االمــ الــعــام لــلــجــامــعــة
الـعـربـيـة الــسـابق عـمـرو مـوسى  لـ(الـزمـان
(امس ان (هناك مـحاوالت امريكـية لتـصفية
الــقــضـيــة الــفـلــسـطــيــنـيــة اال ان احملـاوالت
نع اقامـة دولة فلسطـينية لن يكتب الراقيه 
لها النـجاح) ودعا موسى الى (حل الـقضية
الفلسطينـية من خالل دولة واحدة يتعايش

فيها الفلسطينيون واالسرائيليون) . 
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أكدت احلـكومـة السـورية  قـيام  دول عـربية
مؤثرة مثل العراق ومـصر واجلزائر ولبنان
ساع العادة سـوريا الى مقعدهـا بجامعة  
ـسـتـشار االعالمي الـدول العـربـيـة. وقال   ا
لـلــحــكــومـة الــســوريــة  عـبــد الــقــادر عـزوز
لـ(الزمان) في طبـعتهـا الدولية فى  انّ (دوالً
عـربــيـة مـؤثـرة كـمــصـر والـعـراق واجلـزائـر
ــســاع العـادة ســوريـا الى ولــبـنــان تــقـوم 
مقـعـدها بـجـامعـة الدول الـعـربيـة) وأضاف
ــكن أن يـتم خالل انّ (قـرار عــودة سـوريــا 
ـرتقب جلـامـعـة الـدول الـعـربـية االجـتـمـاع ا
ــســـتــوى اخلــاص بـــالــرؤســاء). في عـــلى ا
قابل نـفى متـحدث باسم وزارة اخلـارجية ا
لـ(الــزمـــان)  وجـــود تـــنـــســـيق بـــ مـــصــر
والـعــراق أو أي دولـة عـربــيـة اخـرى إلعـادة
سـوريـا الى مـقـعـدهـا في اجلـامـعـة وأضاف
ــتـــحــدث انّ (قـــرارعــودة ســـوريــا لـــشــغل ا
مـقعـدهـا بـاجلامـعـة أو عـدمه سـوف يتم في
اطــار قــرار جـمــاعي بــالــتـشــاور مع الــقـادة
الــعـرب) . فـي غـضــون ذلك قــال    الـقــيـادي
ــعــارضــة الــســوريــة في الــداخـل احــمـد بــا
الـــعــســـراوي    لـ(الــزمـــان) أمس انّ) وزيــر
ـصــري سـامح شــكـري أوضح اخلــارجـيــة ا
للـمعـارضة الـسوريـة انّ مصـر غيـر منـحازة
للنظام السوري وليست حريصة على بقائه
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قــرب إنـشــاء مــشـروع مــبــنى خـاص
رضى السرطان في احملافظة. 

وقال قائممقام القضاء الزبير عباس
مـاهـر في تـصـريح امس ان (الـوزيـر
جـبـار الـلـعـيـبي اوعـز الى الـشـركات
الـنـفــطـيـة بـالـعـمل عــلى تـنـفـيـذ تـلك
التـوصيـات والـتقـدي بسـرعة الـعمل
والـتنـفـيذ) مـشـيـرا الى ان (اللـعـيبي
ــــبــــاشــــر خالل اكــــد في حــــديــــثه ا

احـتـفـالـيـة شـركـة مـصـافي اجلـنـوب
يكـانيكـية لوحدة بافتـتاح االعمـال ا
التكـرير الـرابعة عـلى توسـيع العمل
مع اجملتمعـات القريبـة على احلقول
واقـع والشـركات الـنـفطـيـة ضمن وا
الـتـعايش اجملـتـمـعي) وعـلى صـعـيد
مـتصل  أعـلـنت شـركة نـفط الـبـصرة
عن قرب إنشاء مـشروع مبنى خاص
ــرضـى الــســرطــان فـي احملــافــظــة

يـتضـمن جـهاز مـتـطـور مع ملـحـقاته
يـــعـــمل عـــلـى تـــشـــخـــيص احلـــاالت
السرطانيـة ومعاجلتهـا فيما ب إن
هناك تنسيق مع دائـرة الصحة بهذا
اخلـــصـــوص. وقـــال مـــعـــاون مـــديــر
الشركة للشـؤون اإلدارية خالد حمزة
عباس في تصـريح  امس إن (جتهيز
ــبـنى بــهـذه األجــهـزة سـيــكـون عن ا
شغـلة التي طريق إحدى الـشركـات ا

تـــعـــمل مع شـــركــة نـــفط الــبـــصــرة)
وأشــار إلـى إن (هــذا اجلـــهــاز الــذي
ـبــنى به ســيــكـون ســيــتم جتـهــيــز ا
األول من نــــوعه في الــــعـــراق كـــونه
سيقـوم بعملـية تشـخيص االصابات
الـــــســـــرطـــــانـــــيـــــة ومن ثـم يـــــقــــوم
ـعــاجلـتـهــا مـشـيــراً إلى إن هـنـاك
حاالت ضعف في مراحل التشخيص

رض ومعاجلته). لهذا ا


