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ـتــظـاهــرون الـتــجـمع في يــواصل ا
سـاحـات االحتـجاج بـعد  اسـتشـهاد
 24 شـخــصـا عـلى أيـدي مـسـلـحـ
مــجــهــولــ حــيث رددوا شــعـارات
رافــضــة لــصـمـت احلـكــومــة حــيـال
مــجــزرة الـــســنك واخلالني. واعــلن
ـــدن احلـــداد عــلى ارواح عـــدد من ا
الــضــحـايــا  تــضـامــنــا مع اسـرهم
وسط تـنـديـد دولي بـعمـلـيـات الـقتل
نـتفضـ ضد سوء ـتكـررة بحق ا ا
اخلــــدمــــات وتـــفــــشـي الـــبــــطــــالـــة
واسـتـمـرار احملـاصـصـة الـطـائـفـية.
ـتـظـاهرين وقـال شـهـود عـيـان ان (ا
قـطعوا بعض الـشوارع ب ساحتي
الــوثــبــة واخلالنـي بـبــغــداد إلعالن
إضــراب عـام). فـيـمــا اكـد نـاشـطـون
لـ(الــــزمـــان) امـس ان (االعـــتـــداءات
الـتي تـنـفذهـا عـصابـات خـارجة عن
تظـاهرين السلمي الـقانون بحق ا
ـسيرة تـزيدنـا اصرارا على اكـمال ا
لـــلــمـــطــالــبـــة بــرحـــيل الــفـــاســدين
تـحاصـصة واالحـزاب الـطائـفيـة وا
والســيــمــا ان الــعــالم االن يــقف مع
ــشـروعــة في اخــتــيـار مــطــالـبــنــا ا
ــــعــــانــــاة رئـــــيس وزراء من رحـم ا
وتـغييـر قانون االنتـخابات اجملحف
لـلـسـماح لـلـوطـنيـ بـالـوصول الى
مؤكدين ان (حزم ان بـسهولـة) الـبر
االصـالحــــات الـــــتي يـــــطــــلـــــقــــهــــا
الــسـيـاسـيـون مــا هي اال حـبـر عـلى
ورق وانــهم سـبب دمــار الـبالد مـنـذ

 16 عــامــا بـــعــد اســتــيالئــهم عــلى
االمــوال والـتـعـيـيــنـات وغـيـرهـا من
االمــــــور دون مـــــراعــــــاة حـــــقـــــوق
ــواطـنــ بل وصل احلــد بـهم الى ا
الــتـجـاوز وقــمع احلـريـات وتــكـمـيم
الفـت ـطـالـبـة بـالتـغـيـيـر) االفـواه ا
الـى ان (ثــورة اجلـــيــاع والـــشــبــاب
مــاضـيــة بـســلـمــيـتــهـا وفــاءً لـدمـاء
الـشهـداء الذين تـرجلـوا صعودا من
مـطـالـبـ ـشـروعـة) اجل احلـقـوق ا
اجملـتـمع الـدولي بـ (فـتح حتـقـيـقات
ــنــتــفــضــ االبــريــاء ــلـف قــتل ا
ــتــورطــ وضــرورة الـــكــشف عن ا

واجلـــــهــــات الــــتي تـــــقف وراءهم).
وارتـفعت حـصيـلة ضحـايا الـهجوم
الـذي شنه مـسلـحون مـجهـولون في
ــاضـيــة إلى 24 بــغــداد اجلــمــعــة ا
شـــهـــيـــداً بـــيــنـــهم  4 مـن الـــقــوات
بـحـسـب مـا أكـدته مـصـادر األمــنـيـة
طـبـيـة. وشن مـسـلـحـون مـجـهـولون
ــتــظــاهــرين بــعــد هــجــومـــاً عــلى ا
الــسـيــطـرة عـلى مــبـنى قــرب جـسـر
الـسـنك. وأشار شـهود عـيان إلى أن
ـبنى وأطـلـقوا ـسـلـح دخـلـوا ا (ا
النار منه باجتاه جسر السنك حيث
تــتــمــركــز الـقــوات األمــنــيــة). وإثـر
انــتـشــر أصـحـاب الــهـجــوم الـدامي
الـقــبـعـات الـزرق الـتـابـعـون لـلـتـيـار
نطقـة حلماية الـصدري في محـيط ا
ـتـظـاهرين. وتـدفـقت أعداد غـفـيرة ا
ظاهرات مـن احملتج إلى سـاحة ا
في بــغـداد واحملـافـظـات اجلـنـوبـيـة
حـــيث جتـــري اعـــتـــصــامـــات مـــنــذ
أســـابــيـع عــدة. وحـــمل وزيــر األمن
الــوطــني الـســابق قــاسم داود قـادة
االجـهزة االمنـية مسـؤولية االحداث
الـــتي شـــهــدتـــهـــا ســاحـــة اخلالني
والـسـنك . وقال داود في بـيان امس
ة إن (احـزاب الـسلـطـة قامت بـجـر
جــديــدة نــكــراء يــنــدى لــهــا جــبــ
اإلنــسـانــيـة وأنــنـا في الــوقت الـذي
نـعزي ابـناء شـعبـنا وأسـر الشـهداء
نـؤكد ان ونـتـمنى الـشـفاء لـلـجرحى
هـذه اجلرائم لن تـثني ابـناء شعـبنا
عـــلى مــواصــلــة الـــنــضــال من اجل

اجـتـثـاث هذه الـتـنـظـيمـات الـطـارئة
والـشـاذة عـلى مـجـتـمـعـنـا) . وأغلق
طـلـبـة مـحتـجـون الـبـوابة الـرئـيـسة
جلــامـعــة كـربالء ومــنـعــوا الـدخـول
الــيـهــا. وقــال مـراســلـنــا إن (طـلــبـة
مـحـتجـ أغلـقوا الـبـوابة الـرئيـسة
لـلــجـامـعـة ومـنـعــوا دخـول الـطـلـبـة
.( ـوظـف الكـات الـتـدريـسـيـة وا وا
وامـــهل نـــاشـــطــون في احملـــافـــظــة
قــيـادتي عــمـلــيـات بــغـداد والــفـرات
االوسـط مدة  24 سـاعة لـلكشف عن
مــصــيـر  11 نــاشــطـا مــدنــيـا. وفي
ـتظـاهـرين ئـات مـن ا بـابل اغـلـق ا
فـي احملـــافـــظـــة دوائــــر الـــبـــلـــديـــة
والــوقــفــ الــشــيــعي والــســني في

مـدينـة احللـة. واكد شـهود عـيان إن
(مـتظـاهرين غـاضبـ اغلـقوا دوائر
الـبلديـة والوقفـ الشيـعي والسني
فـــضال عن مـــديــريـــة تـــربــيـــة بــابل
ودوائـــــر الـــــبـــــلــــديـــــات). وأطـــــلق
مــتـظـاهـرون في مـديــنـة الـنـاصـريـة
ــنـــتج الــوطــني في حــمـــلــة لــدعم ا
الـــعـــراق داخل ســاحـــة احلـــبــوبي.
واشـار مـراسـلنـا الى إن (تـظـاهرات
سـاحة احلبـوبي شهدت حـملة لدعم
ـنـتـوج احملـلي الـوطـني عـبـر نـشر ا
صـور وعرض سلع عراقية من مواد
غــــذائـــــيــــة وغــــيـــــرهــــا). ويــــصــــر
ـتـظـاهـرون عـلى تـلـبـيـة مـطـالبـهم ا
ـتمـثـلة بـتغـييـر احلكـومة وتـعديل ا

الـــدســتــور وقــانـــون االنــتــخــابــات
ومـفـوضيـتهـا وتـوفيـر فرص الـعمل
ــهم ومــحــاربــة الــفــاســدين وتــقــد
بـيـنـمــا تـسـابق احلـكـومـة لـلــعـدالـة
ـــان الـــزمـن لـــتـــقـــد حــزم والـــبـــر
طـالب في إصالحـيـة تـلـبـيـة لـهـذه ا
مـحاولـة منهـما إلنـهاء األزمة ووقف
الـتداعـيات احملـتمـلة الـتي قد تـنجم
ـرجع الــديــني قـاسم عــنــهـا. وعــد ا
نـتج الـوطني الـطـائي أن تشـجـيع ا
مـؤكـدا مــطـلب شـرعي ووطـني مـهم
أن دعــمـه مــســؤولــيــة عــلى جــمــيع
الـعراقيـ االلتزام بـها.  في غضون
أصدرت رئاسـة إقليم كـردستان ذلـك
بــيــانــا عــدت فــيه أن مــا حــصل في
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شــراء لـــلــعــراق من الــذهب كــان في
ــقــدار 6.5 شــهــر ايــلـول  2018 و
طـن). وقـال اجملــلس في إحــصـائــيـة
نـشـرهـا عـلى مـوقـعه االلـكـتروني إن
(الـــعــراق اشـــتــرى  90.4 طـــنــاً من
مـبيـنا الـذهب خالل ثـماني سـنوات)
ان (اخـر شراء له من الـذهب كان في
ـقدار شـهر ايلول من عام  2018 و
 6.5 اطـــنــــان. وتـــابع ان (الـــعـــراق
اشــــــــــتـــرى في عــام  2012 نـــحــو
 23.9 طــــــنـــــا مـن الـــــذهب ومـن ثم
اشـتـرى فـي عام  2013 نـحـو 12.4
طـنـا ومن ثـم اشتـرى فـي عام 2014
نـحو  47.6 طـنا ومن ثم اشترى في
عــــام  2018 نــــحــــو  6.5 اطــــنــــان
لــتــصـبح احــتــيـاطــيـاتـه من الـذهب
ـئـة  96.3 طــنـاً وهي تـمـثل  6.8 بـا
مـن بــــــاقي عــــــمالتـه). واضـــــاف ان
(الـعـراق مـا زال يحـافظ عـلى مـركزه
اخلـامـس عـربـيـا الـتي جـاء بـعـد كل
من الــســعـوديــة ولـبــنـان واجلــزائـر
ـيا من ـركز  38 عـا وعلى ا ولـيـبيـا)
اصـل  100 دولــــــــة مـــــــدرجــــــــة في
ــــالـــيــــة الـــدولــــيـــة االحــــصـــاءات ا
ــيـة لــلـذهب). لالحــتــيـاطــيـات الــعـا
واتــهـمت الــنـائــبـة عــالـيـة نــصـيف
جـهاز التـقييس والسـيطرة الـنوعية
بـالتـعاقد مع شـركات فاحـصة خارج
مـطـالــبـة بـالـتــحـقـيق في الــضـوابط
في بـيـان امس ان ـوضـوع. وقـالت ا
(اجلــهـاز الـتـابع لــوزارة الـتـخـطـيط
اعــلن عن الـتـعـاقـد مع أربع شـركـات
لـفــحص الـبـضـائع والـسـلع في بـلـد
وهــو مـا يـسـمى ـصـدر ــنـشـأ او ا ا
سبق وهـذا شيء جميل بـالفـحص ا
ومــحل تـقـديــر لـلـجـهــاز وهـو يـوفـر
احلـماية للمستهلك). وتابعت (ولكن

حــتى االن لم يـعــلن اجلـهــاز اسـمـاء
الـشركـات األربع وهي في احلـقيـقية
واحدة إيطالية شـركتان اثنتان فـقط
وجــاءتــا خـارج واالخــرى صــيــنــيــة
الـضوابط كـونهمـا غير مـستوفـيت
ـنـاقـصـة).  واوضـحت ان لــشـروط ا
(هـات الـشركتـ حاليـاً تستـوفيان
علـماً ان االتـفاق أجـوراً باهـظة جـداً
االولـي مع الشـركـات لم يـحـدد اجور
ا يـجعـل الشـركات تـقوم الـفـحص 
بـــفـــرض اجـــور فـــحص مـــرتـــفـــعــة
وبـالتالي سيؤثـر على اسعار السلع
ــسـتــهـلك من خالل ارتــفـاع وعــلى ا
االســـعــار والــكــلـف). وشــددت عــلى
(ضـرورة فــتح حتـقـيق حـول كـيـفـيـة
وأسـباب الـتعـاقد مع هـذه الشـركات
الـفـاحـصـة ومـحـاسـبـة من تـعـاقـدوا
مـــعـــهــــا وإلـــغـــاء الـــتـــعـــاقـــدات أو
إخـضاعـها لـشروط الـدولة الـعراقـية

صلحة الوطنية). ا يخدم ا وفقاً 
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تـظـاهـرين الـسلـمـيـ وحفظ حـمـايـة ا
واطـن األمن الـعـام وحقـوق وأمالك ا
وعــدم الـســمــاح بـالــفــوضى وبــكل مـا
ـــكن ان يــشـــوه الـــطــابع الـــســـلــمي
واوضح الـــبـــيــان ان لـــلـــتــظـــاهـــرات)
روعة ة ا (اجلـانب تـطرقا الى اجلـر
ـتـظـاهـرين اجلـمـعة الـتي اسـتـهـدفت ا
ــاضــيــة وراح ضـــحــيــتــهــا شــهــداء ا
وجــرحى وضــرورة تــكـثــيف وتــعــزيـز
اإلجـــراءات األمــنـــيــة والـــقــبـض عــلى
ة وإحـالتهم إلى القضاء مـنفذي اجلر
ــا الــعــادل والـــعــمل بــدقــة وحــرص 
يـحول دون تـكرار هذا الـفعل اإلجرامي
وتابع ان (اللقـاء تناول اآلليات الـبشع)
طلوب الـدستورية والعمل الـسياسي ا
من أجـل سـرعــة إجنــاز الــتــشــريــعـات

الــقـانـونـيــة الالزمـة لإلصالح وإلجـراء
انــتــخــابــات نــزيــهـة وكــذلـك إجـراءات
اخـتيار مـرشح مناسب لرئـاسة مجلس
قبلة). رحلة ا ا يتالءم مع ا الـوزراء 
ودعــا رئــيس ائــتالف الــوطــنــيــة ايـاد
عالوي  رئـيس اجلمـهوريـة الى اتخاذ
ـأزق اجــراءات سـريـعـة لــلـخـروج من ا
احلــالـي. وقــال عالوي في بــيــان امس
ـــــــنــــــعـــــــطـف احلــــــرج إنـه (في ظـل ا
واالوضـاع اخلــطـيـرة الـتي تــمـر فـيـهـا
بالدنـا وضرورة االسراع بـترشيح اسمٍ
او اكـثر ليكـلف برئاسة احلـكومة ندعو
ثـل صـالح لـبدء حـوار شامل يـضم 
عن بـعض الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـتي لم
تـــشــــارك بـــالــــقـــمع الــــتي نــــاهـــضت
ـتظاهرين الـدكتاتـورية السـابقة ومن ا

ــتــظـاهــرين الى الــدعــوة االسالمــيـة ا
ؤسـسـات العـلمـيـة تداعـيات جتـنـيب ا
مشددا على الـتظاهرات واالحتـجاجات
أن مـنع الـدوام يـصـنف ضـمـن االرهاب

الفكري والعلمي.
ـتـوقع ان يعـقد مـجلس الـنواب  ومن ا
جلسة طارئة بحضور القيادات األمنية
ــتـــظــاهــرين ــنـــاقــشــة اســتـــهــداف ا
.وقـال الـنـائب االول لـرئيس الـسـلـمـي
ــان في بــيــان امس (يــنـبــغي ان الــبــر
تـتحمل الـقيادات االمـنية مـسؤوليـاتها
في حــفظ امن الـتــظـاهــرات الـسـلــمـيـة
ـطالبـة باإلصالح والتغـيير ومـكافحة ا
مـــؤكــدا (ضــرورة تـــشــديــد الــفـــســاد)
االجــــراءات االمــــنـــــيــــة حلــــفظ ارواح
ـــعــتــصــمــ في بــغــداد احملــتــجــ ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نح حـدد مصـرف الرافـدين شروطـا 
سـلـفة  25 مـليـون دينـار التـي يكون
ـاسـتـر كـارد الـتــقـد عـلـيـهـا عـبـر ا
وتـصرف الكترونيا على دفعات دون
ـكـتب االعالمي اي تــأخـيـر . وقــال ا
لـلـمـصرف في بـيـان امس (ان صرف
الـسـلـفـة الـبـالـغة  25 مـلـيـون ديـنار
ـوطـنــة رواتـبـهم لـدى لــلـمـوظـفــ ا
ـــصــرف والــذين قـــدمــوا عــلـــيــهــا ا
الـكـتـرونيـا يـكون عـلى شـكل دفـعات
وأضـاف أن ــدة زمـنـيـة سـريـعـة) و
وظف (الـسـلفـة تـعـتمـد عـلى راتب ا
ـئـة من راتبه عـلى ان يـغطي  50 بـا
داعـيـا الــقـسط الــشـهــري لـلـســلـفــة)
مــوظـــفي الــدولــة إلى (زيــارة فــروع
ـــصــرف حــصــرا والـــتــقــد عــلى ا
ـصرف قد اعلن في الـسلف). وكان ا
وقـت سابق عن استقـباله العديد من
مــوظـــفي دوائــر الــدولــة الــراغــبــ
بـــتــوطــ الـــرواتب ومــنح بـــطــاقــة
ـــاســـتـــر كــارد الـــدولـــيـــة. واشــار ا
ـصرف الى (توط رواتب عدد من ا
مـوظـفي وزارات ومـؤسسـات الـدولة
ومــنــحــهم الـبــطــاقــة االلـكــتــرونــيـة
واســــتالم رواتــــبــــهم الــــشــــهــــريـــة
مؤكـدا انه (بـإمكـان حـاملي عـبـرهـا)
ـمــيـزات الــبـطــاقـة االســتـفــادة من ا
ــالــيـة الــتي اطــلــقــهـا واخلــدمــات ا
ـصـرف مـؤخـرا من سـلف وقروض ا
والـتـقـد عـلى تـلك الـسـلف من قـبل
ــــنــــتــــشـــــرة في بــــغــــداد فــــروعـه ا
واحملـافظـات).واشتـرى العـراق اكثر
مـن  90 طــــــنـــــــا من الــــــذهـب خالل
اضـية واوضح الـسـنوات الـثمـان ا
اجملـــلس الـــدولي لـــلـــذهب ان (اخــر
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اكــد خـبـيـر قـانـوني ان عـدم ارسـال
ـــان ــــوازنـــة الـى الـــبــــر قــــانـــون ا
لــــلــــتــــصــــويت عــــلــــيه يــــؤدي الى
اضـطـراب فـي صـرف تـخـصـيـصات
ــــــــــؤســــــــــســـــــــات الــــــــــوزارات وا
مشـيـرا الى ان الـقـانون احلـكـومـيـة
مــســتــثــنى مـن تـصــريـف االعــمـال.
وقـال طـارق حـرب لـ (الـزمـان) امس
ــواضـيع الــضــروريـة ان (جــمــيع ا
تـضـمـنة قـبـلـة ا تـتـرك لـلحـكـومـة ا
عـــقــد االتـــفــاقـــيــات  ومـــشــروعــات
الـقـوانـ وقـوائم تـعيـيـنـات كـبـيرة
الــتي تـخـرج عن تــصـريف االعـمـال
والسـيـما ان دور احلـكومـة احلالـية
يــتــعـلـق بـصــرف الــتــخـصــيــصـات
الكـات في والــرواتب وسـد نـقص ا
مــــكــــان مــــعــــ واشــــيــــاء اخــــرى
ـوازنة مـشـيـرا الى ان (ا ضـروريـة)
مـسـتثـنـاة من تصـريف االعـمال الن
الـدستور وضع تـنفيذهـا في الشهر
االول مـن كل عــــام اضــــافــــة الى ان
ـــالــيـــة حــدد مــدة قـــانــون االدارة ا
لـعـرض مـشروع الـقـانـون فضال عن
ان عـدم ارسـاله او تأخـيره سـيؤدي
الـى اضـــــــــــطــــــــــراب فـي صــــــــــرف
تــــــخــــــصـــــــيــــــصــــــات الــــــدوائــــــر
وتـابع حرب ان (بأمكان احلـكومية)

قـبـلـة وبعـد الـتـصويت احلـكـومـة ا
ــوازنــة اجــراء الــتــعــديالت عــلـى ا
الـالزمـة). وعــد الــنـائب عـن حتـالف
الـفــتح قـصي عـبـاس الـشـبـكي عـدم
ــوازنــة من قـبـل احلـكــومـة حــسم ا
ــشــهـد خــلق مــعــضــلــة جـديــدة بــا
الـعراقي. وقال الشـبكي في تصريح
امـس ان (احلــكــومــة احلــالــيــة هي
حـكـومـة تـصـريف اعـمـال وبـالـتالي
لـيـست لـديـها صالحـيـة لـتـوقيع اي
واضـاف انه اتــفــاقـيــات او عــقــود)
(مـن بــ االمـــور الـــتـي ال تــمـــتـــلك
احلـكومة استـكمالهـا وارسالها الى
ـوازنة لـلـعام ـان هي قضـيـة ا الـبـر
واشـــار الى ان (تـــاخـــيـــر ـــقـــبـل) ا
ـوازنــة سـيـمـثل مـعـضـلـة شـديـدة ا
وســــتـــســــهم في زيــــادة مـــعــــانـــاة
الـعـراقيـ والسيـمـا اننـا في نهـاية
ــوازنـة الــعــام احلــالي ولم تــصل ا
ــــــان لـــــلـــــتــــــصـــــويت الـى الـــــبـــــر
واوضح الـــشــــبـــكي ان عــــلـــيـــهــــا)
ـوازنة الـسابـقة ورغم الـتصويت (ا
عـلــيـهـا بـوقت مـبـكــر فـالـتـلـكـؤ كـان
حــاضـرا فـي عـمل بــعض الـوزارات
واحلـــكـــومــــات احملـــلـــيـــة الـــتي لم
ـا 50 تــصــرف الــبــعـض مــنــهــا ر
مـؤكدا ان ـا خصص لـهـا) ـئـة  بـا
ــوازنـة (هــذا الـتــعــقـيــد بـقــضــيـة ا
شـهـد الـعـراقي كون سـيـؤثـر عـلى ا

ــوازنــة ســتـبــقى لــدى احلــكــومـة ا
حلـــ الــتـــصــويت عـــلى حـــكــومــة
جــديــدة تـعــمل عــلى ارســالــهـا الى
قـال مــجـلـس الـنــواب). من جـانــبه 
عـضـو اللـجـنة الـقانـونـية الـنـيابـية
بـهـار مـحـمـود في تـصريح امس أن
(إرســال قــانــون مــوازنـة 2020 من
ان امـر قـانوني احلـكـومة الى الـبـر
الية االحتادية رقم 6 وفـق االدارة ا
لسنة  2019 حـتى لو كانت حكومة
تـــصـــريف أعـــمـــال). وكـــان عـــضــو
ــانـيـة حـنـ ـالــيـة الـبـر الــلـجـنـة ا
وازنة كن تقد ا القدو قد اكد ال 
من حكومة تصريف االعمال اال بعد
تـشكـيل احلكومـة اجلديدة. الى ذلك
كـشف إقـلـيم كردسـتـان عن حـصته
ــقـبــلـة .وقــال رئـيس ـوازنـة ا فـي ا
ـثلية حكومـة كردستان في بغداد
فـارس عـيـسى في تـصريح امس أن
(االتـفاق الـنهـائي الذي تـوصل إليه
الــــوفــــد الـــكــــردي مع احلــــكــــومـــة
االحتـاديـة يـقـضي بـتـسـلـيم اإلقـليم
 250ألـف بـرمــيـل يــومــيــا لــشــركـة
سـومو مـقابل مـنح كردسـتان نـسبة
وازنـة االحتـادية ـئـة من ا  12.6بـا
ونـفى تــشـمل رواتب الـبـيــشـمـركـة)
(صــحـة األنــبـاء بــشـان االتــفـاق مع
ـستـقيل عـادل عبد رئـيس الوزراء ا
ــهــدي عـــلى تــســلــيم اإلقــلــيم 22 ا

وأضــاف أن ـــوازنــة) ــئـــة من ا بـــا
(تــطـبـيق هــذا االتـفـاق ســيـتم حـال
ــوازنـة). وأعــربت حـكــومـة إقــرار ا
كـردستان بـعد اجتـماع لهـا الثالثاء

ـاضي عن امـلـهـا في تنـفـيـذ ما  ا
االتـفاق عـليه مع بغـداد.لكن ائتالف
دولــة الــقــانــون رفض في تــصــريح
ســابق تــنـفــيـذ اي اتــفـاق تــقـوم به
احلــكـومـة احلــالـيـة مع كــردسـتـان

كونها حكومة تصريف اعمال.

واشــار الى انه (ســتـتم واحملــافــظـات)
مـحاسبة جميع اجلـهات والشخصيات
تظاهرين التي يظهر تورطها في قتل ا
ـنـطـقة فـضال عن االسـتـهـداف اجلـوي 
ان إلى داعيا البر احلـنانة في النجف)
(عـقـد جـلـسة طـارئـة غـدا االثـن ). في
اطـلق مــجــلس الـقــضـاء غــضـون ذلـك 
األعــــلى ســـراح  2626 مــــوقـــوفـــاً من
. وقـال اجمللس ـتـظـاهرين الـسـلـميـ ا
في بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
كلفة بنظر قضايا (الهيئات احلقيقية ا
الــتـظـاهــرات أعـلــنت عن إطالق سـراح
ـــتـــظـــاهـــرين  2626 مـــوقـــوفـــاً مـن ا
وأضاف  أنه (ما يزال 181 ( الـسلميـ
مــوقـوفـاً جــاريـا الـتــحـقـيـق مـعـهم عن

نسوبة لهم وفق القانون). اجلرائم ا

V¼c « s  ÎUMÞ π∞ u×½ Íd²A¹ ‚«dF « 

±μ œ«bGÐ w  vLEF «Ë dD2 fID « ¡«u½_«
œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

 ÍdLA « b³Ž  ÂöÝ ≠ v U¹œ

رجـحت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الزلـزالي
تـابـعـة لوزارة الـنـقل ان يكـون الـطـقس اليـوم االثـن غـائـما
مصـحوبـا بامطـار وعواصف رعـدية وتكـون درجة احلرارة
الـعـظــمى في بـغـداد  15  درجـة. وقـالت الـهــيـئـة في بـيـان
ـنــطــقـتــ الــوسـطى امس إن (طـقـس الـيــوم االثــنـ فـي ا
والشـمالـية غـائم جزئي ويـكون غـائمـا في االقسـام الغـربية
اقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث مع تسـ
الفتـة الى ان (العـظمى فـي بغداد ( عواصف رعـدية احـيانـاً
ـنـطـقـة مـشـيـرة الى ان (طـقس ا تـكـون  15 درجـة مـئــويـة)
اجلنـوبية سيكون صحـوا الى غائم جزئي وبدون تغيير في

رارة). وأعلنت ناحية قزانية في محافظة ديالى درجات احلـ
عن امـتالء أربــعـة وديـان بـالـسـيــول االيـرانـيـة. وقـال مـديـر
الـنــاحـيـة مـازن اكـرم  لـ (الــزمـان) امس إن (أربـعـة وديـان
ـيـاه شـاسـعــة أبـرزهـا تـرلــسـاق وحـزام ومـويــلح امـتألت 
تـدفقة ا السـيول الـقادمـة من احلـدود العـراقية  –اإليـرانيـة
الفتـا االنتبـاه الى أن (اثن من للـيوم الثـاني على الـتوالي)
الـوديــان التـزال غـيــر مـغـمــورة حـتى االن رغم تــدفق مـيـاه
الـسيـول اليـهما) وأضـاف أن (السـيول وصـلت الى طريق
ديـالى- واسـط في أطـراف قـزانــيـة لـكــنـهـا لم تــتـسـبب في
لـكن االمر سيـختـلف إذا ما تدفـقت سيول قطـعه حتى االن
وجـات أكبـر صوب الـطريق الـذي يـعد سـتراتـيجـيا لـنقل

 .( البضائع واحملاصيل ب احملافظت
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لقاء: 
رئيس

اجلمهورية
خالل لقائه
ثلة امس 
االم العام

تحدة  لال ا

حن القدو

بـغداد جـرائم غيـر مبـررة. فيـما دعا
الـسـفيـر الـبـريطـاني سـتيـفن هـيكي
ــتــظــاهــرين احلــكــومـــة حلــمــايــة ا
واتــخـاذ تــدابــيـر عــاجـلــة حملـاكــمـة
ـتـحـدة من اجلــنـاة. وحـذرت األ ا
ــنـبــثق عن أن عــنف الــعــصـابــات ا
الـوالء للـخارج  قد يـضع العراق في
مـسـار خـطيـر. عـلى صـعيـد مـتصل
اعــــلــــنت وزارة الــــنــــفـط دعــــمــــهـــا
لــلـمـتـظـاهــرين الـسـلـمــيـ بـتـوزيع
ــــواكب خــــدمـــة الــــغــــاز الـــســــائل 
الـتـظـاهـرات مـجـانـا في مـحـافـظـتي
فـيـمـا اشـارت الى ذي قــار والـنـجف
تـوزيع 200 لـتـر من الـنـفط االبيض

لعوائل الشهداء مجاناً.
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شـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـيـة فـي الـعـراق جـيـنـ ـمــثـلـة األ وا
بالسـخارات على حق التظاهر السلمي
فـيـما طـالـبا وعـدم الـسمـاح بـالـفوضى
بـتـعــزيـز اإلجـراءات األمـنـيـة والـقـبض
ـة الـســنك). وقـال عــلى مـنــفـذي (جــر
بيان تلقته (الزمان) امس إن (اجلانب
تـداوال خالل الـلـقـاء األوضـاع احلـالـيـة
مـكنة الـتي تشـهدهـا البالد واحللـول ا
الـتي تساعـد في حمايـة أمن واستقرار
الـــعـــراق وتــــطـــلـــعـــات الــــشـــعب إلى
وأضـاف ان (الـلـقـاء اكـد حق اإلصالح)
الـتــظـاهـر الـسـلـمـي احلـر ومـسـؤولـيـة
أجـهـزة الـدولـة اخملتـصـة بـالـعـمل على

الـسـلـمـي ومن االحتـادات والـنـقـابات
ـهنية بشأن اختـيار مفوضية وقانون ا
االنــتــخــابــات ورئــاســة الــوزراء ودور
ؤقـتة ومحـاسبة من ومـهام احلكـومة ا
تــســبب بــعـمــلــيــات الــقــتل اجلــمـاعي
لـلمتـظاهرين لـيكون احلـوار خطوةً في
وأكد ـا هي فـيه) طـريق انـقـاذ الـبالد 
أن (االوضـــاع احلــالـــيــة تـــتــطـــلب من
ثل سيادة رئيس اجلمهورية بوصفه 
البلد وراعياً للدستور اجراءات سريعة
أزق احلالي لـلمسـاهمة بـاخلروج من ا
الــذي تـمــر فــيه الـبـالد واحلـفــاظ عـلى
قــراره الــســيـادي ووحــدته الــوطــنــيـة
بـتـصحـيح مـسـار العـمـليـة الـسيـاسـية
ومـعـاجلـة االنـحـرافـات الـتي شـهـدتـهـا
اضـية). ودعـا حزب طـوال الـسنـوات ا
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علومات مع بداية فصل الـشتاء تصـبح اإلصابة بنزلـة البرد شائـعة جدًا ومعرفـة ا
الالزمـة حولـها من شـأنهـا أن تسـاعد في احـتواء آثـارها حـيث تشـير إحـصائـيات
كافـحة األمراض والوقـاية منـها الى أن البالـغ يصاب بنـزلة البرد ركز االمريـكي  ا

ا وتأتي على ثالث مراحل بحسب خبراء الطب العام: مرت أو ثالثة سنويً
ــبـكــرة. وتـبـدأ ـرحــلـة ا ــرحـلــة األولى تـكــون من الـيــوم األول إلى الـثــالث وهي ا ا
األعـراض بالـظـهور وهـي تنـمـيل وحكـة بـاحللق ألم عـام في اجلـسم تـعب وضعف

عام.
سـكنة امـا طرق الـتعامل مـعها  فـتكمن في اسـتخدام مـزيالت االحتقـان واألدوية ا

االسترخاء والنوم تناول السوائل وتناول مصادر الزنك ومكمالته.

رحلـة الثانـية فهي الـنشطـة ويكون الـفايروس في قـمة نشاطـه ومن أعراضها امـا ا
ارتفاع درجة حرارة اجلسم والتهاب في احللق

وسعال وسيالن أو احتقان األنف وانخفاض في حرارة اجلسم.
ـدخــنـ االبـتــعـاد عن تـنـاول امـا طــرق الـتـعـامـل مـعـهـا  فــهي جتـنب الــتـدخـ وا
ضادات احلـيوية. وتنـاول أدوية السـعال وفيتـام سي تنـاول السوائل والـتركيز ا

على الساخنة
رحـلة الثالثة األخيرة من اإلصابة وتكون في اليوم  8 وحتى  10 من اإلصابة. وا

وأعراضها السعال احتقان في األنف وسيالن تعب عام.
سـكـنـة بـعد امـا طـرق الـعالج فـهي اتبـاع طـرق الـعالج الـسـابقـة وتـنـاول األدويـة ا

استشارة الطبيب.

شعار مصرف الرافدين


