
توقع���ت مرا�ص���د دولي���ة هطول اأمط���ار عل���ى العراق يف 
ال�صهرين املقبلني.

وقال املنبئ اجلوي، �ص���ادق عطية، يف �صفحته على الفي�صبوك، 
ان"مرا�صد الطق����س املو�صمية العاملية كموديل الطق�س الفرن�صي 
واملوديل الياباين التي �ص���درت اليوم الثالثاء لتوقعات االمطار 
ل�صه���ري  �صب���اط واآذار  املقبلني ت�صري اىل مع���دالت هطول اأمطار 
اأعل���ى م���ن املعدل الع���ام ت�صمل مناط���ق عديدة من �صب���ه اجلزيرة 

العربية وجنوب وو�صط العراق".
واأ�ص���اف عطية"يبدو ان مو�صم ال�صت���اء �صيبداأ متاأخرًا"الفتا اىل 
ان"ي���وم اجلمعة وال�صب���ت �صيكون �صتويًا باإمتي���از على الو�صط 

وال�صمال".

بغداد/ املدى

اأك���د م�ص���در طب���ي يف املو�ص���ل، ت�صجيل 
اربعة ح���االت وفاة بانفلونزا الطيور يف 
املدينة ام�س االول الثالثاء، وقال امل�صدر 
يف ت�صري���ح ن�صرته قن���اة NRT عربية 
ت�صجي���ل  االلك���روين"مت  موقع���ا  عل���ى 
ث���الث حاالت وفاة ب�صبب وب���اء انفلونزا 
الطي���ور يف م�صت�صفى ال�ص���الم التعليمي 
باأي�ص���ر املو�ص���ل، يف ح���ني مت ت�صجي���ل 
حالة الوفاة الرابعة يف م�صت�صفى ال�صفاء 

باأمين املدينة".
واأ�صاف قائ���ال، اإن"ا�صتاذًا جامعيًا تويف 
يف م�صت�صفى ال�صالم التعليمي باملو�صل، 

يعتقد انه من امل�صابني باملر�س".
يف  الطبي���ة  ان"الك���وادر  اىل  واأ�ص���ار  
املو�صل دخلت حال���ة انذار، ب�صبب غياب 
امل�ص���ادات للوب���اء"، حم���ذرا م���ن حاالت 
وفاة اأخرى باملر����س، يف حال عدم توفر 

تلك امل�صادات.
وكان���ت انباء قد حتدثت عن ت�صجيل اأول 
حالة وف���اة من نوعه���ا بانفلونزا الطيور  
الفريو����س  كان حام���ل  و  املو�ص���ل   يف  

عن�صرًا بتنظيم داع�س.
وابل���غ م�صدر طبي ان موقوفًا من داع�س 
بع���د اإ�صابت���ه مبر����س انفلون���زا الطيور 
تويف م�ص���اء اليوم يف اأول حالة �صجلتها 

م�صت�صفيات املو�صل.
اخل���ت  الطبي���ة  الك���وادر  اإن  وا�ص���اف 
م�صت�صف���ى ال�صف���اء ال���ذي �صج���ل احلالة، 
وجت���ري حالي���ا لقاح���ات طبي���ة م�ص���ادة 

للمر�صى للمتواجدين يف امل�صت�صفى.
واأعل���ن وزي���ر الزراع���ة العراق���ي، ف���الح 
ح�ص���ن اخلمي����س املا�ص���ي اإ�صاب���ة حق���ل 
واحد لربي���ة الدواجن يف حمافظة بابل 
و�صط العراق، مبر�س اإنفلونزا الطيور، 
وذل���ك بعد اأي���ام من ال�صيط���رة على بوؤرة 

اأ�صيبت باملر�س يف حمافظة دياىل.
من جانبه ق���ال الناطق الر�صمي للوزارة، 
اإن"دائ���رة  بي���ان،  يف  الناي���ف،  حمي���د 
البيط���رة حترك���ت مبجرد علمه���ا باخلرب 
بكاف���ة كوادره���ا وبالتعاون م���ع اجلهات 
اأج���ل  م���ن  املحافظ���ة  يف  العالق���ة  ذات 

الوقوف عل���ى مكان االإ�صاب���ة املفر�صة، 
ومت اأخ���ذ عين���ات م���ن الب���وؤرة امل�صاب���ة 
واإر�صاله���ا اإىل املخت���ربات املركزي���ة يف 
دائ���رة البيط���رة الت���ي �صخ�صته���ا باأنه���ا 

العرة""اإت�س5اإن8".
ولف���ت الناي���ف اإىل اأن"مر����س اإنفلون���زا 
الطيور من االأمرا�س التي تنتقل بوا�صطة 
الطيور املهاجرة خالل هذا املو�صم، الذي 
ي�صهد هجرة مكثفة للطيور اإىل العراق"، 
م�ص���ريًا اإىل"اأنه �صب���ق واأن مت ت�صخي�س 
بوؤرة اأ�صابة مبر�س اإنفلونزا الطيور يف 
حمافظة دياىل يف االأيام القليلة املا�صية، 

ومتت ال�صيطرة عليها ب�صكل كامل".
اأعلن���ت يف  ق���د  وكان���ت وزارة الزراع���ة 
وق���ت �صابق، باأن الع���راق خال من مر�س 
انفلون���زا الطيور، موؤكدا ب���اأن اال�صابات 

املا�صية حتت املراقبة.
مه���دي  لل���وزارة  الفن���ي  الوكي���ل  وق���ال 
�صم���د القي�ص���ي، يف ت�صري���ح �صحف���ي،، 
اإن"الع���راق خ���ال م���ن مر����س انفلون���زا 
الطي���ور وال يوجد هناك حاليا اي ا�صابة 
دائ���رة  اأن"ف���رق  مبين���ًا  املر����س"،  به���ذا 
البيط���رة واجله���ات ال�صان���دة له���ا تق���وم 

بعملية املراقبة حاليا".
البيط���رة  ان"ف���رق  القي�ص���ي  واأ�ص���اف 
قام���ت باإحاط���ة املنطقة الت���ي ظهرت فيها 
�صابق���ًا يف احلفري���ة  الطي���ور  انفلون���زا 
وم�ص���روع الوح���دة ومت اع���دام الدج���اج 
واإت���الف البي����س فيهم���ا ومب�صاحة 3.5 
كيلو م���ر، كما مت من���ع حركتها مب�صاحة 
10 كيلو مر من هذه املنطقتني"، م�صريًا 
اىل اأن"الوزارة تقوم حاليا باملراقبة فقط 
لهات���ني املنطقت���ني بع���د القي���ام بتعقيمها 
قبل ان تع���اود ن�صاطها م���ن جديد لربية 

الدواجن فيها مرة اأخرى".
واعلن���ت دائ���رة البيطرة ظه���ور بوؤرتني 
مر�صيت���ني ملر����س انفلون���زا الطيور من 
ع���رة )H5N8( يف حمافظت���ي دي���اىل 
وبابل �صعيفة االنتقال اىل االن�صان، فيما 
اتلفت �صح���ة بابل 200 األف طري م�صابة 

بهذا املر�س منعًا لتف�صيه.
وق���ال مدير ع���ام الدائ���رة �ص���الح فا�صل 
الدائ���رة  ان  بي���ان �صحف���ي،  عبا����س يف 

وبعد اأخذ العين���ات واجراء الفحو�صات 
املختربية والبح���وث البيطرية من البوؤر 
املر�صي���ة  الع���رة  اإن  تب���ني  املذك���ورة، 

�صعيفة االنتقال اىل االن�صان 
نف���ذت خط���ة  البيط���رة  دائ���رة  يذك���ر ان 
املر����س  عل���ى  وال�صيط���رة  االحت���واء 
وت�صكي���ل غرفة عملي���ات لال�ص���راف على 
ه���ذه اخلطة م���ن خالل احلج���ر البيطري 
م���ن  الدواج���ن  انتق���ال  حرك���ة  وتقيي���د 
املحافظات امل�صاب���ة اىل بقية املحافظات 
والت�صدي���د عل���ى تنفيذه���ا وااليع���از اىل 
ال�صيط���رات االمني���ة بتنفي���ذ التعليم���ات 
اخلا�صة بحركة الدواجن ب�صهادة �صحية 
ر�صمي���ة توؤكد خلوها م���ن املر�س حر�صًا 
عل���ى عدم انتق���ال املر����س اىل حمافظات 

اخرى.
ويف باب���ل، ق���ال مدي���ر زراع���ة املحافظة 
اإن  اجل�صعم���ي،  عبي���د  مه���دي  �ص���الح 
املديري���ة قام���ت بالتخل����س م���ن اأكرث من 
200 األ���ف طري م�صابة مبر����س انفلونزا 
الطي���ور م���ن ن���وع )H5N8( يف اأح���د 
حقول الدواجن التابعة لناحية ابي غرق 

يف حمافظة بابل. 
واأ�ص���ار اىل ت�صكي���ل جلن���ة م�صرك���ة من 
دوائر الزراعة والبيطرة والبيئة لغر�س 

اتالف هذه الطيور والتخل�س منها، الفتًا 
اىل اأن زراعة بابل والدوائر املعنية تتابع 
عن كثب احلال���ة، اإذ مت اتخاذ االجراءات 
املنا�صبة والفورية لل�صيطرة على املر�س 
واحل���د م���ن انت�صاره من خ���الل التن�صيق 
مع مديرية �صرطة بابل واالجهزة االمنية 
فيها لتطبيق قان���ون احلجر الزراعي يف 
املحافظ���ة اخلارجي���ة  جمي���ع �صيط���رات 
اأي  وخ���روج  دخ���ول  ملن���ع  والداخلي���ة 
م���ن الطي���ور الداجن���ة او منتجاته���ا اىل 
املحافظ���ة اأو ب���ني مناطقه���ا، اىل جان���ب 
ات���الف الدواج���ن عل���ى نط���اق 3 ك���م من 

بوؤرة اال�صابة.
و�صدد اجل�صعمي على اأن الوقت القيا�صي 
الذي حتركت فيه الدوائر املعنية باجتاه 
ب���وؤرة االإ�صاب���ة عزز م���ن ال�صيطرة عليها 
تطبي���ق  وان  انت�صاره���ا،  م���ن  واحل���د 
واأخ���ذ  واحلج���ر  ال�صحي���ة  االج���راءات 
عملي���ات  خ���الل  م���ن  واحل���ذر  احليط���ة 
التحري والر�ص���د لالماكن االخرى كفيلة 

بالق�صاء على املر�س.
فيم���ا ق���ال رئي�س جمل����س حمافظة دياىل 
عل���ي الداين���ي: اإن���ه"مت اع���دام نحو 25 
األ���ف دجاج���ة يف اح���د حق���ول الدواجن 
يف منطق���ة جديد ال�صط يف املحافظة بعد 

ت�صجيل ا�صابات بتف�صي مر�س انفلونزا 
الطي���ور"، موؤك���دًا ان���ه مت ال�صيطرة على 

املر�س.
وا�ص���اف الداين���ي اإن احلق���ول موجودة 
قريب���ة م���ن ال�ص���ارع ال���ذي يرب���ط بغداد 
بدياىل والذي ياأتي من خالله ال�صاحانات 
الغذائي���ة  وامل���واد  بالب�صائ���ع  املحمل���ة 
واحليوان���ات وبالت���ايل ف���اإن الفايرو�س 
ينتق���ل ب�صرع���ة ع���ن طري���ق اله���واء اىل 
احلق���ول لرمبا يكون عامل رئي�س لتف�صي 
املر�س اىل حقول الدواجن يف املحافظة 

وخ�صو�صًا يف منطقة جديدة ال�صط.
اىل ذل���ك وج���ه النائ���ب االول ملحافظ ذي 
قار خلي���ة اأزم���ة ملتابعة مر����س انفلونزا 
الطيور يف ذي قار مبنع دخول الدواجن 
ومنتجاته���ا وطي���ور الزين���ة واجلارح���ة 
والتفقي����س   املائ���دة  بنوعي���ه  والبي����س 
وري�صه���ا الت���ي ال حتمل �صه���ادات �صحية 

بيطرية.
اأطب���اء  توجي���ه  :"مت  الدخيل���ي   واأك���د 
م���ن  وممثل���ني  خمت�ص���ني  بيطري���ن 
مديري���ة زراع���ة ذي ق���ار اىل املرابطة يف 
اج���راء  لغر����س  الرئي�صي���ة  ال�صيط���رات 
الفحو�صات ال�صريعة واتخاذ االجراءات 
الت���ي حددته���ا خلية االأزم���ة، الفتًا اىل ان 
من مق���ررات خلي���ة االأزم���ة يف املحافظة 
التوجه باأ�صرع �ص���ورة ممكنة لغلق كافة 
حقول الدواجن املخالفة قانونيًا واجراء 
الفحو�ص���ات اليومية ملح���ال بيع الدجاج 
احلي واملجمد يف عموم اق�صية ونواحي 

املحافظة.
لل�صح���ة  العاملي���ة  املنظم���ة  اأن  يذك���ر 
املا�ص���ي،  االإثن���ني  اأعلن���ت  احليواني���ة 
تف����س  ر�ص���د  ع���ن  اأبل���غ  الع���راق  اإن 
الع���دوى  لل�صاللة"اإت�س5اإن8"ال�صدي���دة 
من فريو����س اإنفلونزا الطي���ور يف دياىل 

بو�صط البالد.
وقالت املنظم���ة، ومقرها يف باري�س، يف 
تقري���ر على موقعه���ا االإلكروين نقال عن 
وزارة الزراع���ة العراقي���ة اإن الفريو����س 
اكُت�صف يوم 27 كانون االأول، يف مزرعة 
به���ا 43 األف طائر واأدى اإىل نفوق 7250 

منها

بابل / اإقبال  حممد

    الت�ص���ّول ظاه���رة �صلبي���ة خط���رية 
غريح�صاري���ة ت�صي���ئ للمجتمع  وهي 
م�صدر رزق ق���وي ومربح للمت�صولني 
احلكوم���ة  يطالب���ون  واملواطن���ون 
املحلي���ة باج���راءات �صدي���دة للحد من 
ه���ذه الظاه���رة  الت���ي �صوه���ت وج���ه 

املدينة  االجتماعي واحل�صاري
    املت�صول���ة  اإمي���ان ك���رمي  12 �صن���ة 
واح���دة من ع�ص���رات املت�صولني ن�صاء 
ورج���ااًل واأطفااًل نراهم  يف ال�صاحات 
وال�ص���وارع والتقاطع���ات واال�صواق 
قالت  للمدى بعد وفاة والدي وحاجة 
اأمي ال�صدي���دة لالموال من اأجل تلبية 
مطالب حياتنا اليومية نزلت لل�صارع 
اأمد يدي للنا�س من���ذ  ال�صباح وحتى 
امل�صاء البع�س يعطف علينا والبع�س 
االآخر  ي�صمعنا كالمًا قا�صيًا وغري الئق 
وبينت لقد تركت املدر�صة التي احبها 
كثريًا وامتنى العودة لها باأقرب وقت 

حال توفر الظروف
    وبين���ت اإن ظروف���ًا معي�صية قا�صية 
اج���ربت العدي���د م���ن االأطف���ال عل���ى 
الت�صرب م���ن املدار�س وت���رك التعليم 
والعمل يف مهنة الت�صّول يف ال�صوارع 
وهناك الع�صرات من البنات واالأوالد 

ميتهنون الت�صّول يف مدينة احللة
     اأم قا�ص���م ام���راأة جت���اوز االربع���ني  
جتل����س  ق���رب اإحدى �صاح���ات مدينة 
احلل���ة  مت���د يده���ا للجمي���ع و تغطي 
يق���ول  ول�صانه���ا  بالكام���ل  وجهه���ا 
ياحم�صنني �صاعدوين حاورتها املدى 
بع���د تردد كب���ري قال���ت اأن���ا اأ�صكن يف 
منطقة �صعبية ولدي ابنتان باملدر�صة 
اأنا م�صوؤولة عن رعايتهما وتوفري كل 

م�صتلزمات احلياة
     واأ�ص���ارت مهنت���ي مربح���ة ج���دًا 
والحتت���اج اىل اأم���وال والم���واد فقط 

اجللو����س عل���ى الر�صي���ف واأمد يدي 
واأطل���ب ال�صدق���ة  وانتظ���ر م�صاع���دة 

النا�س
    وبين���ت اأن���ا اأرف�س رات���ب الرعاية 
االجتماعي���ة الذي ال يتجاوز اخلم�صة 
اآالف يومي���ًا  كي���ف اأعي�س ب���ه  وكيف 

اأدفع اإيجار البيت ومبالغ الطعام
    املواط���ن ك���رمي ها�ص���م ق���ال للمدى 
اإن ظاه���رة املت�صول���ني ات�صعت  كثريًا 
ونراه���م بكل �صاحة و�ص���ارع وتقاطع 
لل�صيارات وحت���ى الدوائر احلكومية 
ان�ص���اين  غ���ري  وجه���ًا  وا�صبح���ت 
املجتم���ع  عل���ى  وتوؤث���ر  وح�ص���اري 
و�صوه���ت وج���ه املدين���ة  االجتماعي 

واحل�صاري
    واأ�ص���ار اأن���ا �صخ�صي���ًا اأحمل الدولة 
الظاه���رة  له���ذه  االأك���رب  امل�صوؤولي���ة 
اخلط���رية   الأن ه���وؤالء ه���م �صحاي���ا  

املجتم���ع وه���ذا ال يعفيهم م���ن حتمل 
جزء من امل�صوؤولي���ة وعلى الدولة اأن 
توفر كل امكانياتها املالية والقانونية 
له���ذه  حل���واًل  وجت���د  واملجتمعي���ة 
الظاه���رة التي ت�صر كث���ريًا باملجتمع 
املحل���ي الأن ه���وؤالء املت�صول���ني وه���م 
بالع�ص���رات النع���رف عنه���م اأي �صيء  
ونتخ���وف  م���ن اأن يك���ون هن���اك م���ن 
يجّره���م لال�ص���اءة له���ذا املجتم���ع من 

جميع النواحي
     وب���ني اأطال���ب احلكوم���ة املحلي���ة 
باتخ���اذ اأق�صى االج���راءات القانونية 
�ص���د املت�صولني ومنعه���م من ممار�صة 

هذه املهنة
     النا�صطة  يف حقوق  االإن�صان و�صن 
حممد قال���ت جلريدة امل���دى ا�صبحت 
ظاهرة الت�صّول من الظواهر اخلطرية 
عل���ى املجتمع العراق���ي ب�صورة عامة 

واملجتم���ع البابلي ب�صورة خا�صة  اإذ 
بداأت تزداد ب�صكل ملحوظ وباأ�صاليب 
واأ�صكال خمتلفة يف ال�صاحات العامة 
والتقاطع���ات واأ�ص���واق مدينة احللة  
وحتى دوائر الدولة  التي باتت ت�صم 
الع�ص���رات م���ن املت�صول���ني حي���ث يتم 
غالب���ًا ا�صتغالله���م من قب���ل اأ�صخا�س 

اآخرين
اإن غالبي���ة املت�صول���ني       واأ�ص���ارت 
ترك���وا  اللذي���ن  االأطف���ال   م���ن  ه���م 
يوف���روا  اأن  اأج���ل  م���ن  درا�صته���م  
لقم���ة العي����س الأهله���م،     موؤك���دة  اإن 
ملنظم���ات املجتمع املدين دورًا وا�صعًا 
يف تثقي���ف املت�صول���ني ومنعه���م م���ن 
الت�ص���ّول  لوجود طرق عديدة ملعاجلة 
ه���ذه الظاهرة ال�صلبي���ة  مثل حماربة 
الفقر و فر����س عقوبات على املت�صول 
وتفعي���ل القوان���ني لردعه���م واإجب���ار 

جمي���ع االطف���ال بالدخ���ول للمدار�س 
ومنعهم من الت�صول

     واأ�ص���ارت اإن املت�صول���ني  يبتكرون 
اأ�صالي���ب  متنوع���ة وخمتلف���ه لك�ص���ب 

عطف  النا�س جلمع االأموال
    وبين���ت  لق���د مت عق���د العدي���د م���ن 
الندوات ح���ول ظاه���رة الت�صّول ومت 
اتخ���اذ الكثري من التو�صيات ونتمنى 
م���ن احلكومت���ني املركزي���ة واملحلي���ة 
اتخ���اذ اجراءات حا�صم���ة وقوية �صد 
ه���ذه الظاهرة اخلط���رية التي ت�صيئ 

للمجتمع العراقي.
    قائممق���ام مدين���ة احلل���ة  �صب���اح 
امل���دى  جلري���دة  ق���ال  الفت���الوي  
م���ن  ا�صب���ح  الت�ص���ّول  مو�ص���وع  ان 
املوا�صي���ع املهم���ة واخلط���رة مبدينة 
احللة ب�صب���ب ت�صويههم لوحة املدينة 
االجتماعي واحل�صاري  والتي يجب 

اتخاذ اجراءات �صريعة وحا�صمة حلل 
ه���ذا املو�صوع من اج���ل بناء جمتمع 
خال من التناق�صات واملمار�صات غري 

احل�صارية
    وب���ني ان القائمقامي���ة لديه���ا قاعدة 
املت�صول���ني  ع���ن  الكروني���ة  بيان���ات 
يف مدينة احللة والت���ي نراهم يوميًا 
واال�صواق  والتقاطع���ات  بال�صاح���ات 
وتت�صم���ن اأ�صماء وحم���الت �صكناهم 
واأماك���ن ت�صوله���م  وم���ن اأي منطق���ة 
خ���ارج  م���ن  اأغلبه���م  واأن  ج���اءوا 

املحافظة
    واأ�ص���ار لق���د  اتخ���ذت العدي���د م���ن 
واالن�صاني���ة  القانوني���ة  االإج���راءات 
للح���د م���ن تل���ك الظاه���رة م���ن خ���الل 
توفريعم���ل له���م مب�صاع���دة اخلريين 
املحافظ���ة   ابن���اء  م���ن  واملح�صن���ني 
واإدخ���ال املت�صولني م���ن ذوي االأعمار 
وتوف���ري  املدار����س  اإىل  ال�صغ���رية 
ال�صك���ن وم�صتلزم���ات الدرا�ص���ة له���م 
والتع���اون م���ع الرعاي���ة االجتماعي���ة 
لتخ�صي����س رواتب له���م وكذلك كثفنا 
حمالتن���ا مب�صاعدة االجه���زة االمنية 

ملنع املت�صولني
     الفتًا اإىل اأن هذه  االجراءات باءت 
بالف�ص���ل ك���ون املت�صول���ني مل يلتزموا 
بها  ال�صب���اب كثرية اأهمها اإن الت�صول 

مهنة مربحة جدًا
     مبين���ا اأن هذه الظاهرة حتتاج اإىل 
وقف���ة من احلكومة املحلية ومنظمات 
الدي���ن  ورج���ال  امل���دين  املجتم���ع 
واملخت�ص���ني واالجهزة االمنية للعمل 

على احلد من هذه الظاهرة
هن���اك  اأن  اإىل  الفت���الوي  واأك���د      
فري���ق عم���ل �ص���كل باملحافظ���ة ي�ص���م 
اخت�صا�صي���ني من جميع الدوائر ذات 
العالقة ودي���وان املحافظ���ة وجمل�س 
املحافظة وجامعة بابل ورجال الدين 

الإيجاد حلول لظاهرة الت�صّول
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 �سالم خياط
السطور األخيرة 

ا�صطحبت اأّمه���ا لدار امل�صّنات،، تتفاقم الهواج�س 
م���ن  دموع���ًا حت���درت  جوانحه���ا،، مت�ص���ح  ب���ني 
حت���ت نظارته���ا.. اإنحنت عل���ى الك���ف املعروقة،، 
طبع���ت قبل���ة �صريعة، هرول���ت م�صرع���ة وغادرت 

العنرب،،،،، 
قبع����ت االأّم يف �صريرها،، تتطل����ع حولها بذهول، 
اإبت�صام����ات فمه����ا االأدرد عل����ى  العجائ����ز  ت����وزع 
حوله����ا. بادلنها االإبت�صام: لغ����ة التخاطب االأوىل 

 .…
اأخرجت من حقيبتها كوبًا وملعقة،، مذياعًا بحجم 
الك����ف خالي����ًا م����ن البطارية،، ويف حر�����س �صديد 
اخرج����ت �ص����ورة ابنتها موؤط����رة  باآط����ار ذهبي، 
و�صعته����ا قبالته����ا على الطاولة بجان����ب ال�صرير، 
اأدارته����ا مين����ة وي�ص����رة،، اإ�صتلقت ف����وق �صريرها 
لتتاأك����د اإنها �صتالقي �صورة ابنته����ا مبا�صرة حال 
اإ�صتيقاظه����ا م����ن الن����وم …..�صاألته����ا اإحداهن : 
اإبنتك؟؟ قالت ب�صوت خمنوق : مل اأجنب غريها، 
وق����د عّو�صه����ا ال����رب بال����زوج واالأوالد … �صاب 
وجهه����ا عبو�����س �صج����ي،، ت�ص����ل خيطًا ناف����رًا من 
الو�ص����ادة،، تربمه، ت�صتدي����ر نحو احلائط، تدعي 
نوم����ًا زائفًا …… يف ال�صباح، نه�صت عجلى.. 
جمعت حاجياتها.ارت����دت بردتها، اإنتعلت اخلف 

على عجل واأ�صرعت تغادر العنرب.
اإعر�صتها  امل�صرفة  قائلة :: — اإىل اأين؟؟  

حدق���ت فيها بده�ص���ة :: عائدة ل�صق���ة اإبنتي،، انها 
تنتظ���رين يف رده���ة الفن���دق،، قال���ت  : انه���ا ليلة 

واحدة.
… واإبنتك  للم�صنات  دار  فن���دق؟؟ هذي  — اي 
�صددت تكاليف االإقامة بالدار مقدمًا ل�صتة �صهور،، 

مع اإلتزام بتجديد املدة نهاية كل اأجل!!
.…………  

�صهد العراق م�صابقات للق�صة الق�صرية.. والق�صة 
اعاله لفوؤاد احللو - من م�صر. من�صورة يف جملة 
ثقافات  البحرينية العدد 15—1٦. ت�صرد باآيجاز 

حمنة اأم يف دار امل�صّنات.

ق�صة ق�صرية، 
طويلة!!

  البيط��رة: اإ�ساب��ات انفلون��زا الطي��ور الم�سجل��ة �سعيف��ة االنتق��ال لالإن�سان

دع���ا النائ���ب االول ملحاف���ظ ذي ق���ار ع���ادل الدخيلي اىل 
االإ�صراع يف اجناز امل�صت�صفى الركي مبدينة النا�صرية.
وق���ال الدخيلي يف بيان له تلقت  امل���دى ن�صخة منه"على 
وزارة ال�صح���ة التدخ���ل العاج���ل ملتابع���ة عم���ل ال�صرك���ة املنف���ذة 
للم�صروع واإر�صال جلان فنية خمت�صة لالطالع على اأ�صباب تاأخري 
االجناز". واأو�ص���ح، ان"ال�صركة وعدت احلكومة املحلية بت�صليم 
امل�صت�صفى مطلع هذا الع���ام لكنها اأخلفت بوعودها وان ا�صتئناف 
العم���ل بها مع قلة الكوادر املتواج���دة ال يتنا�صب مع حجم الن�صب 

املتبقية من اجناز امل�صت�صفى".
واأكد نائب حمافظ ذي قار"اأهمية امل�صت�صفى الركي وحاجة اأبناء 
املحافظ���ة املا�صة لها كون املوؤ�ص�ص���ات ال�صحية اأغلبها متهالكة وال 

تليق بحجم مدينة النا�صرية".

اأك���د حمافظ بغداد عطوان العطواين اإن حكومته املحلية 
عازم���ة على تذلي���ل كافة املعوقات وامل�صاكل الت���ي تقف اأمام تنفيذ 

م�صروع القطار املعلق.
واأف���اد بيان، ملكتبه، تلق���ت  املدى  ن�صخة من���ه، ان"العطواين اكد 
خ���الل لقائه، م�صاء الثالث���اء، مدير �صركة ال�صت���وم الفرن�صية على 
اأهمية هذا امل�صروع باعتباره من امل�صاريع ال�صخمة واملهمة كونه 
�صيحق���ق نقلة نوعية يف جمال النقل ويوفر خدمة اأف�صل ملواطني 

العا�صمة".
متوا�ص���ل  للمحافظ���ة  الفن���ي  اإن"الفري���ق  العط���واين  واأ�ص���اف 
يف اجتماعات���ه م���ع القطاع���ات االأخ���رى املتمثل���ة ب���وزارة النق���ل 
والتخطي���ط واأمانة بغداد من اأجل �صرع���ة املبا�صرة بهذا امل�صروع 
وع���دم تعطيل���ه". ولفت اىل اأن"هن���اك رغبة بان تك���ون املوؤ�ص�صة 

العراقية �صريك ا�صا�صي يف تنفيذ مثل هكذا م�صاريع". 
يذك���ر ان حماف���ظ بغداد قد وقع مذك���رة تفاهم مع �صرك���ة ال�صتوم 
لتنفي���ذ م�صروع القط���ار املعلق خالل م�صاركت���ه يف امللتقى الثاين 

ع�صر للمجل�س العراقي الفرن�صي الأرباب العمل.

املحافظ��ة  يف  ال�سحي��ة  املوؤ�س�س��ات 
متهالكة

اأمطار قادمة للعراق يف �ستاء 
متاأخر

حماف��ظ بغ��داد: �سنذل��ل كافة 
بتنفي��ذ  للم�س��ي  املعوق��ات 

م�سروع القطار املعلق
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مت�سولة يف �أحد 
�ل�سو�رع 

قبعت االأّم في �سريرها،، 
تتطلع حولها بذهول، 

توزع اإبت�سامات فمها 
االأدرد على  العجائز 

حولها. بادلنها االإبت�سام: 
لغة التخاطب االأولى ….

مواطنون حلّيون يطالبون احلكومة املحلية باجراءات �صديدة 
للحد من ظاهرة الت�صّول 

 م�س��وؤول حكوم��ي : اتخذنا اج��راءات للحد م��ن الظاه��رة اإال اأن املت�سول مل يلت��زم بها!! 

انفلونزا الطيور تدق ناقو�س اخلطر..وزارة الزراعة تطمئن 
ار وال�صحة تكتفي بالبيانات 
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