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ـدينـة علـى ملـيونـية فيه أهـالي ا
الـثـبـات لـنـصـرة دمـاء الـشـهـداء.
ويـــطــالب احملــتـــجــون اإلطــاحــة
بـالنـخـبة احلـاكـمـة التي يـرونـها
فاسـدة وإنـهـاء التـدخل األجـنبي
في العراق . في غضون ذلك  عد
رئــيـس حتــالف الــوطـــنــيــة إيــاد
عالوي احلـــكــــومـــة الـــســــابـــقـــة
والالحـقــة تـتـهـاون مـع عـمـلـيـات
الــقـــمع ضــد الــشـــعب الــعــراقي.
وقـــال عالوي في تـــغــريـــدة عــلى
تــويـتـر إن (احلــكـومــة الـســابـقـة
وحـتى الالحــقـة تـرفض تــشـكـيل
مــحـكـمـة عــلـنـيــة حملـاكـمــة قـتـلـة
الشعـب العراقي) مبـينا ان (ذلك
دلــيل واضح عــلى تــهــاونــهـا بل
وتــواطـئـهــا مع عـمــلـيــات الـقـمع
ــمــنــهــجــة الــتي واالعــتـــداءات ا
تـطـالـهـم واخـرهـا مـا جـرى امس
االول وامـــــام صــــمت اجملـــــتــــمع
الــــــدولـي). ووصف وزيــــــر األمن
الـــوطـــنـي الـــســـابق قـــاسم داود
ـهـدي الـتي حـكـومـة عـادل عـبـد ا
اســتـقـالت نــتـيــجـة الـتــظـاهـرات
بـ(الدمـويـة). وقال داود في بـيان
امس ( لقـد فـرضت ارادة شـعبـنا
ــتــمــثــلــة بــاخــوانــنـا وقــيــادته ا
ـعتـصـم الـكثـير من وابنـائـنا ا
احلقائق والتي اسـفرت عن اقالة
احلكومة الـدموية والـتوجه نحو
تـشـكيـل حكـومـة انـتـقالـيـة تـمـهد
الجــراء انــتــخــابـات تــشــريــعــيـة
مبكرة) مشـيرا الى ان (االحزاب
لم يــــرق لــــهــــا هــــذا الــــتــــحــــول
االيــجـابـي وبـدفـع من رؤســائـهم
قامـوا بعـمـليـة التـفاف عـلى هذه
ــــنـــجـــزات مـن خالل تـــكــــلـــيف ا

شـــخــــصـــيــــة جـــدلــــيــــة ال تـــمت
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة لـتـوجـيــهـات ا
الــعــلــيــا وكــذلك تــخـالـف شـروط
ومواصـفـات ساحـات االعتـصام
بــعـــدهــا بــدأ مــســلــسل تــفــتــيت
اجملــتــمع الــعــراقي ومــكـونــاته).
وبحثت مفوضية حقوق االنسان
مع قـيادة عـمـليـات بـغداد تـعـزيز
االمن فـي مــــــحــــــيط ســــــاحــــــات
الــتـظــاهـر واحلــد من اسـتــخـدام
اسلحة الـصجم. وقال بيان امس
ـفـوضيـة فـاتن عـبد ان (عـضوة ا
الواحد احللفي بحثت خالل لقاء
جمـعـها مع قـائـد عمـلـيات بـغداد
الــلـواء عــبـداحلــسـ الــتـمــيـمي
ـثـلـ عـن مـنـظـمـات بـحــضـور 
دني  توفـير احلـماية اجملتمع ا
الكـافـية لـلـمتـظاهـرين في سـاحة
التحرير و محيطها و كذلك احلد
من اســـتــخــدام بــنــادق الــصــجم
التي تسبـبت بكثيـر من العاهات
تـظاهرين والقوات في صفوف ا
االمـنـيـة) مـشــددة عـلى (اهــمـيـة
احملـافــظـة عـلـى الـسـلــمـيـة خالل
الـتــظـاهــرات وعـدم الــلـجـوء الى
ضاد وضرورة العنف والعـنف ا
تـــوفـــيـــر احلــــمـــايـــة الـــكـــافـــيـــة
لـلـممـتـلـكـات العـامـة واخلـاصة).
من جـانـبه اكــد الـتـمـيـمي (دعـمه
ـا ورد واهــتـمـامه الـعـالي الـتـام 
( تظـاهرين الـسلـمي بحـمايـة ا
واضاف ان (الـقـوات االمنـية هي
مــصــدر امن وحــمــايــة ابــنــائــنــا
تظاهرين والبد ان يكون هنالك ا
عــمل مـشــتــرك لـكــشف من يــقـوم
بــــهــــذة االعــــمــــال اإلجــــرامــــيـــة
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ــتــظــاهــرون في بــغــداد واصل ا
واحملـــــــافــــــــظـــــــات حـــــــراكــــــــهم
ــطــالـب بــأبــعـاد االحــتــجــاجي ا
السياسي عن تـشكيل احلكومة
الــتي تـمــهــد الجـراء انــتـخــابـات
ي  ومن مــبـــكــرة وبــأشــراف ا
توقع ان تـنطلق الـيوم الثالثاء ا
مظاهـرة ملـيونيـة داعمة لـلحراك
السلـمي دعا اليـها ناشـطون قبل
جتــــددت ايـــــام. وفـي بـــــغـــــداد  
ــتــظــاهـرين االشــتــبــاكـات بــ ا
والقوات االمنيـة بالقرب من نفق
سـاحــة الـتــحـريـر . وقــال شـهـود
عـيـان ان (اشـتــبـكـات وقـعت بـ
ــتـظــاهـريـن والـقــوات االمـنــيـة ا

بــالـقــرب من الــنــفق اســفـرت عن
تسجـيل اربع حاالت اخـتناق في
تظاهرين بسبب قنابل صفوف ا
ـسـيـلـة لــلـدمـوع). ونـظم الـغــاز ا
ــئــات من طــلــبــة الــكــلـيــات في ا
جـــامــعـــتي الـــقــادســـيــة وواسط
تـظاهـرات ومـسـيـرات تضـامـنـية
لــدعم االحـتــجـاجـات الــشـعــبـيـة.
وقـال مـتـظـاهـرون في الـديـوانـية
إن (الـعــشـرات من طـلـبــة كـلـيـتي
الـطب والــصـيـدلــة تـظـاهـروا في
ســـاحـــة اعـــتـــصـــام شـــهــداء 25
تـــشـــريـن لــدعـم االحـــتـــجـــاجــات
واعتصامـات احملافظـة ومساندة
ــتــظــاهـــرين لــتــأكــيــد مـــطــالب ا
.( ـعـتـصـمـ تـنـفـيـذهـا مـطـالب ا
كـما أكـد نـاشـطـون في الـكوت أن

ئات من طلبة واسط تظاهروا (ا
ـطالـبة تأكـيدا السـتـمرارهم في ا
بتـشكـيل حكـومة مسـتقـلة بـعيدة
عن احملـــاصــصـــة واالنــتـــمــاءات
ثل احلزبية) الفت الى ان (
عنـهم الـقوا بـيـانا اوضـحـوا فيه
اســتــقـاللــيــة طـــلــبــة اجلـــامــعــة
وتـرحــيب سـاحــة الـتـظــاهـر لـكل
الوفود من ساحة التظاهرات في
احملافظات كـافة). وشهدت األيام
ــاضــيــة حتــشــيــدا كــبـيــرا من ا
الـناشـطـ في انـتفـاضـة تـشرين
دونـ على مواقـع التواصل وا
االجـتـمـاعي حتـضـيـراً لـتـظـاهرة
ملـيـونيـة اليـوم الـثالثاء إلحـياء
ذكـرى انــطالق احلـراك الــشـعـبي
نـاهض للـمحـاصصـة والفـساد ا

تـنفذة. وأطـلق ناشطون وقواه ا
ومدونـون دعـوات الى تـظـاهرات
شـــعـــبـــيـــة حـــاشـــدة في بـــغــداد
واحملافـظات الـيوم عـبر هـاشتاك
ــلــيــونــيــة) عــلى (راجــعــيــلــكم 
مــــنــــصــــات مــــواقع الــــتــــواصل
االجـتـمـاعـي بـهـدف الـدعـوة الى
قـررة اليـوم. وهتف التـظاهـرة ا
ـــتــــظــــاهــــرون في أمـس االول ا
ساحـات االحتجـاج بعـبارة (وعد
هـذا لـكل شــهـيـد.. الـثـورة تـرجع
من جــديــد) مــجـــددين رفـــضــهم
كلف . وشددوا لرئيس الوزراء ا
عـلى (ضـرورة الـقـيـام بـإجـراءات
واســعــة لــلــتــغــيــيــر الــسـيــاسي
الــشــامـل). وفي كــربالء أصــدرت
تـنسـيـقـية احملـافـظـة بيـانـا حثت
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طالب مـواطنـون وزارة الصـحة
والـبيـئـة بـأعالن حالـة الـطوار
ــواجــهــة خــطــر كــورونــا بــعــد
تـــســجـــيل اصـــابـــة مــؤكـــدة في
مــحــافــظـة الــنــجف اضــافـة الى
اصـــــدار اوامــــــر بـــــأغـالق تـــــام
لــلــمــنـافــذ احلــدوديــة مع الـدول
احملــيــطــة لـلــبالد الــتي ســجـلت
اصــابـــات بــالـــفــايـــروس. وقــال
مـــواطــــنـــون لـ (الــــزمـــان) امس
ـــعـــنـــيـــة (نـــطــــالب اجلـــهــــات ا
بـضمـنـها الـصـحة بـأعالن حـالة
واجهـة خطـر كورونا الطـوار 
بـعد تـسـجـيل اصابـة مـؤكدة في
الــنــجف اضــافـة الـى اغالق تـام
لــلــمــنـافــذ احلــدوديــة مع الـدول
الــــــتـي ســــــجــــــلـت اصــــــابــــــات
نع تفشي كورونا) بالفايروس 
مــشـددين عــلى (ضـرورة ايــقـاف
الـتـعامالت االقـتـصـاديـة مع تلك
الدول حتسـبا النتـقال العدوى)
داعـــ الـى (اتــــخــــاذ اجـــراءات

ـنع ســريـعــة وعــاجـلــة تـســهم 
تـفــشي كـورونـا لــتـفـادي حـدوث
الـكـارثـة الـتي قـد تـعـرض حـيـاة
ـواطنـ الى اخلـطـر). وعززت ا
الوزارة اجـراءاتهـا الوقـاية بـعد
تــأكـيـد اصــابـة طــالب ايـران في
ـسـتـجـد. الـنـجف بـالـفـايـروس ا
وقالت الوزارة في بيان امس إن
(نـتـائج الـفحـوصـات اخملـتـبـرية
التي اجـريت ألحد طـلبـة العـلوم
ن الـديـنـيـة ايـراني اجلـنـسيـة 
دخــلــوا الـبالد قــبل قــرار خـلــيـة
االزمة الوزاريـة بايقـاف السفر)
مـشـيــرا الى انه ( الـكـشف عن
احلالة لدى قيام الفرق الصحية
بالـتحـري عن الزائـرين والطـلبة
في مــــحالت اقـــامــــتـــهـم وتـــمت
احـالـته لـلـمـسـتـشفـى اخملصص
وارســلت مـــســحـــات لــلـــفــحص
اخملتـبري مع وضـعه في ردهات
الـــعـــزل وقـــد اظــــهـــرت نـــتـــائج
التـحلـيل انه حامل لـلفـايروس)
واضــاف ان (الــفــرق الــصــحــيـة
اتـــــخــــــذت االجـــــراءات حــــــسب
الــلـــوائح الــصـــحــيــة الـــدولــيــة

( المس للتعامل مع احلالة وا
ـواطـنـ الى (الـتـعاون داعـيـة ا
مـع االجـــراءات ونـــشــــر رســـائل
التثقيف والتوعـية الصحية قدر

ستطاع). وانتشرت فرق طبية ا
ـدرسـة الــديـنــيـة بــالـنـجف فـي ا
بــعـد ظــهـور اول حــالـة اصــابـة.
وقال شهود عيان ان (فرقا طبية

درسـة الـتي وجد انتـشـرت في ا
ـصاب فـيـهـا الـطـالب اإليـراني ا
بـــالـــفــــايـــروس الـــتـي  تـــقع في
دينة منطقة احلويش بأطراف ا

ـــة) الفـتــ الى انه ( الـــقـــد
حجـز الطالب فيـها والـعمل جار
لــفــحـصــهم). كــمـا اغــلق الــفـرق
الصحـية ابواب العـتبة الـعلوية
لـغـرض اجـراء الـتـعـقيـم الطـبي.
ووجهت مديرية تـربية احملافظة
بتأجيل امتحـانات نصف السنة
إلى إشــعــار آخــر حـفــاظــاً عـلى
سالمــة الـــطــلــبـــة. واكــد رئــيس
اجلمهورية برهم صالح ضرورة
اتـخـاذ االحــتـرازات كـافـة بـشـأن
كـــورونـــا.وقــــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس ان (صـالح بـحث
مع وزيـر الـصحـة جـعـفـر صادق
عـالوي اإلجــراءات والـــتــدابـــيــر
ـــتـــخـــذة من قـــبل الـــوقـــائـــيــة ا
ــــنع دخــــول احلـــاالت الــــوزارة 
الــوبـائــيـة وانــتـشــارهـا) ولـفت
صـــــــــالـح الـى (ضـــــــــرورة إيالء
الـــوزارة األهـــمـــيـــة الـــقـــصــوى
ــواجـهــة األمـراض االنــتـقــالـيـة
وتــهـيـئـة الــفـحـوصـات الــطـبـيـة
نع دخـول وباء كورونا الالزمة 
الى البالد) مشدداً على (تطوير
ـــــؤســـــســــات ـــــراكـــــز وا أداء ا

الــصـحـيــة واتـخــاذ االحـتـرازات
الــتي من شــأنــهـا احلــفــاظ عـلى
). من جــانـبه ـواطــنـ صــحـة ا
اســـــتــــــعـــــرض عـالوي (خـــــطط
ـواجـهـة خـطـر كـورونا الـوزارة 
ــتــخــدة حلــمــايـة واخلــطــوات ا
ــواطــنــ من الــتـعــرض لــهـذا ا
الـوبـاء من خالل تـوفـيـر الـبـيـئـة

الئمة).  الصحية ا
واعـــلن وزيـــر الــصـــحـــة اقــلـــيم
كـردســتـان ســامـان بـرزجني عن
وصـــول جـــهــاز(كـــيت) اخلــاص
بفحص كـورونا.وكشفت مـنظمة
ـية عن أن كـورونا الصـحـة العـا
لن يــسـتــطـيـع مـقــاومـة األجـواء
احلـارة في الـعراق خـالل موسم

الصيف.
نـظـمـة في الـعراق ـثل ا وقـال 
أدهم إســـمـــاعـــيل في تـــصـــريح
مــتـلــفـزة إن (الــعـراق اســتـجـاب
بــشــكل مـثــالي في الــتــعـامل مع
الـــــفـــــايــــروس وجنـح في اجالء
الـطـلــبـة الــعـراقــيـ من مــديـنـة
ووهـان الـصـيـنـيـة بشـكل سـريع
دة 14 للغاية وتمكن من عزلهم 

يــومــا ومـن ثم اخالء ســبــيــلــهم
بـعد الـتـاكـد من عدم اصـابـتهم)
ــــتـــلك وأضـــاف أن (الــــعـــراق 
ــعــدات الـــضــروريـــة لــفــحص ا
طارات صاب الـقادم الى ا ا
ــنــافــذ احلــدوديــة فــضال عن وا
نـشـر اكثـر من مـئـة الف بـوسـتر
واطن) دعائي من اجل توعية ا
مـــبــــيـــنــــا ان (االجـــواء احلـــارة
ــقـــبل لـــلـــعــراق فـي الــصـــيـف ا
سـتـقـضي عـلى فـرصـة انـتـشاره
اال انه مطـالب بابـقاء االجراءات
ــــنـع انــــتــــشــــار الــــوقــــائـــــيــــة 

الفايروس). 
وقــــرر الـــعــــراق اغالق مــــنــــفـــذ
ســفــوان احلــدودي مع الــكــويت
بــعــد تــســجــيل حــاالت اصــابــة
هـــنـــاك. ووجه مـــحـــافظ ديـــالى
ـنـافذ مـثـنى الـتـمـيـمي بـأغالق ا
ــدة ثالث ايــام امـام احلــدوديــة 
الـــتــبـــادل الـــتــجـــاري. وتـــنــاقل
نـاشـطـون عـلى مـوقع الـتـواصل
االجـتـمــاعي صـورا لـصـيـدالني
قام بوضع عبارة عـلى صيدليته
(الكـمـامات مـجانـا).وبحـسب ما

نشره الناشطون فأنه في الوقت
الــــذي ارتــــفـــعـت فــــيه أســــعـــار
الـــكــــمـــامـــات في الــــكـــثـــيـــر من
الـصــيــدلـيــات وانــقـطــاعــهـا في
أخــرى نـتــيــجــة زيــادة الــطــلب
ــواطـنـ حتــسـبـاً عــلـيــهـا من ا
لـتـفـشي كـورونـا قـام صـيـدالني
من أهــالي ســـامــراء بــتـــعــلــيق
عـبـارة (الـكمـامـات مـجـانـاً) على
واجـهــة صـيـدلـيــته.وارتـفع عـدد
الدول العربية التي سجلت فيها
حاالت إصابـة بكورونا إلى ست
دول بـيـنـهـا الـعـراق بـعـد إعالن
كل مـن الـبــحــرين والــكــويت عن
تسجيل إصابات  لتنضما إلى
اإلمارات ولبـنان ومصـر واخيرا

العراق.
 واســتـأنـفت ايـران انـشــتـطـتـهـا
الـــتــجــاريــة مع الــعــراق . وقــال
تحدث باسم الكمارك اإليرانية ا
روح الــله لــطــيــفي في تــصــريح
امس إن ( 20 شــاحـنــة عـراقــيـة
وصـــــلت إلـى كــــمـــــرك مـــــهــــران
الســتالم الـــبــضــائع اإليـــرانــيــة

صدرة إلى العراق). ا

الى رفـض االســــمـــاء الــــثـالثـــة
ـقـدمة مـن رئيس اجلـمـهـورية ا
بـــــــرهـم صـــــــالـح وتـــــــرشـــــــيح
شخصيات مهنية يوافق عليها
االكــراد) الفـــتــا الـى (االتـــفــاق
عـلى حتديـد موعـد االنـتخـابات
ـبــكـرة من تــاريخ الـتــصـويت ا
عـــلى الـــبــرنـــامج احلـــكــومي).
واعــــلــــنـت وزارة اخلــــارجــــيـــة
ة كـا االمـريكـيـة عن تفـاصـيل ا
الــهــاتــفــيــة بــ الــوزيــر مــايك
بــــومـــــبــــيـــــو وعالوي.وقـــــالت
تحدثة بأسم الوزارة مورغان ا
أورتـــاغـس في بـــيـــان امس انه
(جـــــرى خالل االتـــــصــــال بــــ
اجلانب تأكيد إلتزام الواليات
تحدة األمريكية الدائم بعراقٍ ا
قــوي ومـــزدهــر وذي ســـيــادة)
مـشـيـرة الى ان (بـومـبـيو رّحب
ُـكـلف بــتـعـهـد رئـيس الـوزراء ا

بإجراء إنتخابات مبكرة ).

الـثـقـة حلـكـومـة عالوي). وجدد
حتالف الـقوى مـوقفه الرافض
لـــتـــكــلـــيـف عالوي بـــتـــشــكـــيل
احلكومة مؤكدا أنه لن يحضر
جــــلــــســــة الــــتــــصــــويت عــــلى
احلـكــومــة.وقـال الــتــحـالف في
بــيـان امـس إنه (يــؤكــد مـوقــفه
الــــرافض لـــــتــــكــــلـــــيف عالوي
واضاف بــتـشـكــيل احلـكـومـة) 
(لن نـحـضـر جـلـسـة الـتـصويت
زمع عقدها اخلميس القادم). ا
وكـشـفت مـصـادر سـيـاسـيـة عن
تـفـاصيل اتـفـاق عالوي والـوفد
ـفاوض بشـأن تشكيل الكردي ا
الـكـابـيـنــة الـوزاريـة لـلـحـكـومـة
ـــؤقــتــة. وقــالت االنـــتــقــالــيــة ا
ـــصـــادر ان (الــوفـــد الـــكــردي ا
ـفـاوض اتفق مـع عالوي على ا
مـنح االكـراد  4 وزارات بـيـنـهـا
ـمثل االقـلـيم في األمـانة وزارة 
الـعـامة جملـلس الـوزراء اضـافة

عالوي ورهنت انعقاد اجللسة
بوصول السيـر الذاتية للوزراء
ـنـهاج احلـكـومي قـبل مـوعد وا
االنـــعــقـــاد.وبـــحــسب مـــصــادر
ـان مـطـلــعـة فـأن (رئـاســة الـبـر
ـقـبل مـوعدا حـددت اخلـميس ا
نح لعقد اجلـلسة االستثـنائية 

محـمد شـياع الـسوداني وفـيان
صــــبــــري و مـــحــــمــــد يــــوسف
وصــبــاح جــمــعــة). ويــتــضــمن
ــنــهــاج الــوزراي لــلــحــكــومـة ا
ــــــؤقـــــتـــــة  اإلصالح اإلداري ا
ـتـلـكـئة شـاريع ا واالهـتـمـام بـا
وازنة وحتديد وإكمال قانـون ا
مـــوعـــد إجـــراء االنـــتـــخـــابـــات
بكرة الذي سيكون على عاتق ا
ــسـتــقـلـة ــفـوضـيــة الـعــلـيـا ا ا
لالنتخابـات من الناحيـة الفنية
اضــافـة الـى إجــراءات تـتــعــلق
بـتـحـقـيق مــطـالب الـتـظـاهـرات
ـتـظـاهـرين. ومـحـاسـبـة قـتـلـة ا
وســـيـــتم الـــشـــروع بــهـــا خالل
أسـبوعـ بعـد تسـنم احلكـومة
مـهـامـهـا. بـحـسب مـا افـادت به
تــقـــاريــر صـــحـــفــيـــة. وحــددت
ـان يـوم اخلـمـيس رئـاسـة الـبـر
ـقــبل مـوعــداً لـعــقـد اجلــلـسـة ا
نح الثقة حلكومة االستثنائية 
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شــكل مـــجــلس الــنــواب جلــنــة
ــنـــهــاج ـــانـــيــة لـــدراســـة ا بــر
ــكـــلف الـــوزاري الـــذي قــدمـه ا
بتشكيل احلكومة محمد توفيق
عالوي  ضــمـن الــشـــرط الــذي
ـان لتـحـديد مـوعد وضـعه البـر
جــلـسـة مـنـح الـثـقــة لـلـكــابـيـنـة
الــوزاريـة الـتي رفــضـهـا احتـاد
الـــقــوى واعـــلن عن مـــقــاطـــعــة
قـرر عقدها جلـسة التصـويت ا
ـــقـــبـل. واظـــهــرت اخلـــمـــيس ا
وثــيــقــة حتـــمل تــوقــيع رئــيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
احلــلـــبــوسي اطــلــعت عــلــيــهــا
(الـــزمــان) (اســـمـــاء الـــلـــجـــنــة
ـكــلــفــة بــدراسـة ــانــيــة ا الــبــر
ــنـهــاج الــوزاري ويـتــرأســهـا ا
الــنـائـب االول لـرئــيس اجملـلس
اكــرم الـــكــعــبي وعـــضــويــة كل

مـــهــامه بــكل شـــفــافــيــة ومــنــهــا
متابعة الـدور واالقسام والدوائر
كـافـة لالطالع عـلى مـدى تـطـبـيق
مـــبـــادىء حـــقـــوق االنـــســـان في
جميع مـفاصل الوزارة فضال عن
متـابـعة مـراحل تـنفـيـذ البـرنامج
ـعـد من قـبل مـنـظـمة الـتـدريـبي ا
ارض الــبـشــر الـســويـســريـة الى
ــتـــضــمـن فــتح ـــشــرديـن ا دور ا
ورش لـلدعـم النـفـسي والـريـاضة

والرسم واحلالقة). 

وانــنـا بــاشـرنـا بــاطالق الــدفـعـة
الـــثـــالــــثـــة واالخـــيــــرة من هـــذه
ـنـحـة). واجـرى فـريق من قـسم ا
حـقـوق االنـسـان الـتـابع لـلـدائـرة
الـــقــانــونــيـــة في الــوزارة زيــارة
شردين في منطقة ميدانية لدار ا
الكرادة لالطالع على واقع العمل
قـدمة لـلمـستـفيدين واخلدمـات ا
مـن الـــدار. وقــــالت مـــديــــر قـــسم
حـــقــوق االنــســان هـــيــام رشــيــد
خضـير ان (الـقسم مـستـمر باداء

رض الـسرطان), معيل االسـرة 
واضـــــاف ان (فــــــريق الــــــرصـــــد
ـــيــدانـي اكــد شـــمــول شـــمــوله ا
ـتـفـرغ فـضال عن ـعـ ا بـراتب ا
ملء اسـتــمـارة الـشـمــول بـاعـانـة

احلماية االجتماعية).
 ونــفت الــوزارة تــمــديــد مــنــحــة
الــطــوار . وكـتــبت الــوزارة في
صـفحـتـها عـلى مـواقع الـتواصل
االجـتمـاعي (نـنفي تـمـديد مـنـحة
الــطــوار لــثالثــة اشــهــر اخـرى
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وجـه وزيـــر الــــعـــمل والــــشـــؤون
االجـتـمـاعــيـة بـاسم عـبـد الـزمـان
بــشـمـول اســرة مـتــعـفــفـة بـراتب
ــــتـــــفــــرغ واالعـــــانــــة ــــعـــــ ا ا
االجتمـاعيـة . وقال بيـان للوزارة
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (عــبـد
نـاشـدة اسرة الـزمان اسـتـجـاب 
متعـففة تعـاني ظروفا اقـتصادية
واجتماعية صعبة بسبب اصابة
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رجحت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
تـسـاقط امـطـار غـزيـرة مـصـحـوبـة بـعـواصف رعـديـة مع انـخـفـاض درجـات
احلرارة بـدءا من اليوم الثالثاء.وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم
ناطق كافة غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة الثالثـاء في ا
ساء في اماكن مـتعددة مع حدوث عواصف رعدية وتزداد غـزارتها خالل ا
و انخـفاض درجات احلـرارة) واضافت ان (حالـة الطقس يـوم غد االربعاء
ـنـطـقـتـ الوسـطى واجلـنـوبـيـة غـائم جـزئي واحـيـانـا غائـم مع تـساقط في ا
امـطـار خـفـيـفـة الى مـتـوسـطـة الـشـدة خـاصـة في االقـسـام الـشـرقـيـة مـنـها
وحـدوث عـواصف رعـديـة ويـتـحـول الـطـقس تـدريـجـيـا الى صـحـو ودرجـات
ــنـطـقـة احلــرارة تـنـخـفـض بـضع درجـات عن الــيـوم الـسـابق  ,امـا طـقس ا

الـشـمـاليـة فـيـكون صـحـوا مع بـعض الغـيـوم وانـخفـاض احلـرارة). وضرب
زلـزال بقوة  4.9 درجات عـلى مقـياس ريخـتر مـدينـة راور التابـعة حملـافظة
وسسـة اجليوفـيزياء الـتابعة كرمـان في ايران.واعلن مـركز رصد الـزالزل 
جلـامعة طهران ان (الـزلزال وقع على عمق  10 كـيلومتر حتت االرض ولم
 تسـجيل تقارير بـوقوع اضرار جراء هذا الـزلزال). وشهدت ايران امس
االول وقـوع زلـزالـ بـقوة 5.7 اسـفـرا عن اصـابـة  25 شـخـصـا وتـدمـيـر
ا منازل بعدد من القرى. ووصل مدى الزلزال الى داخل احلدود التركية 
ـصرع  9 مـواطـن وإصـابة  37 آخـرين. سـجـلت ايـران اصـابة تـسـبب 
نـحو   67 شـخصـا  نقل  39 منـهم الى مـستـشفى مـحـافظـة أذربيـجان
الـتي ضـربـهـا الـزلـزال وفق احلـصــيـلـة اجلـديـدة الـتي أعـلن عـنـهـا الـدفـاع

دني اإليراني. ا

طهرة بعد اكتشاف حالة اصابة بفايروس كورونا ≈öſ‚∫ فرق صحية تعقم ارجاء الروضة احليدرية ا

d¼UEð…∫ طالب جامعة الكوفة وثانويات النجف في تظاهرة مليونية
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رجع الديني علي السيـستاني ان اليوم الثالثاء هو غرة األول اعلن مـكتب ا
من شـهـر رجـب اإلصب. وقـال مـكـتب الــسـيـسـتـاني في بــيـان مـقـتـضب ان
صرية (اليـوم هو غرة االول من شهر رجب االصب). وتـوقعت دار اإلفتاء ا
أن اليوم هو  أول أيام شهر رجب لعام 1441. واكد موعد بدء غرة الشهر
في مـصـر والـسعـوديـة واالمـارات ولـيبـيـا ومـعـظم الـدول العـربـيـة وذلك بـعد
استطالع رؤية الهالل والرؤية الشريعة وثبوتها فى الكثير من الدول.وهالل
دن الـعربية رجب يولـد بعد غروب شـمس ذلك اليوم فى بـعض العواصم وا

تمم لشهر جمادى األخرة. واإلسالمية وبذلك كان يوم امس هو ا
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