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وألقى رجـال الـدين الذين يـحكـمون
إيران باللـوم على بلطجـية تربطهم
ــــنــــفى ــــعــــارضــــ في ا صالت 
واألعــداء الـرئــيـســيـ لــلـبالد وهم
ــــتـــحـــدة وإســــرائـــيل الــــواليـــات ا

والسعودية.
وقال قائد احلرس الثوري اإليراني
حـــســ سالمي فـي كــلـــمــة بـــثــهــا
الـتــلـفـزيـون ان (هـدف أعـدائـنـا هـو
تــــعــــريض وجــــود اجلــــمـــهــــوريـــة
اإلسالمـيـة لــلـخــطـر بـإثــارة أعـمـال

الـشــغـب في إيــران .. لــكن أمــريــكـا
والــنـظــام الـصــهـيـونـي (إسـرائـيل)
يــفـتـقـران إلى احلـكـمـة الـسـيـاسـيـة

.( فيما يتعلق بإيران واإليراني
ولم تــــعـــلن طـــهــــران عن إحـــصـــاء
رسـمي لـعـدد الــقـتـلى لـكـن مـنـظـمـة
اضي العفو الدولـية قالت االثن ا
إنها وثقت مقتل ما ال يقل عن 208
ا يـجعل االضـطرابات محـتجـ 
هي األكـثـر دمــويـة مــنـذ انـتــفـاضـة
1979 الــــتي أتـت بــــرجــــال الــــدين

الشيعة إلى السلطة.
ـان األسـبوع وقـال أحـد نواب الـبـر
اضي إن الـسلـطات اعـتقـلت نحو ا
7000 مــحــتج. ورفــضت الـســلــطـة

القضائية هذه التقديرات.
 UÐ«dD{« œULš«

وذكـــــرت وزارة االســـــتــــخـــــبــــارات
ـاضي إن (مـا ال يقل عن األسبـوع ا
ثمانـية أشخـاص على صلـة بوكالة
ــركــزيــة األمـــريــكــيــة اخملــابـــرات ا

اعتقلوا خالل االضطرابات التي 
ــاضي عــبـر إخـمــادهــا األســبــوع ا
حــمـلـة أمـنـيـة). وأصـبـحت مـعـانـاة
واطنـ اإليراني من أجل تـلبية ا
احـتـيــاجـاتـهم أكــثـر صـعــوبـة مـنـذ
ــاضي عـــنــدمـــا انــســحب الــعـــام ا
الــرئـيس األمــريـكي دونــالـد تـرامب
من االتــفـاق الــنـووي الــذي أبـرمـته
يـة وأعاد طهـران مع ست قوى عـا
فـــرض الــعـــقـــوبــات الـــتي خـــنــقت
االقــتــصـــاد اإليــراني الــقـــائم عــلى

النفط.
وقــال روحــاني (إذا رفـعـت أمـريــكـا
العقوبات فنحـن مستعدون للحوار

ـئــة بـسـرعـة إلى أكـثـر من 100 بـا
مدينة وبـلدة وأخذت بعـدا سياسيا
ـتـظـاهرين مع مـطـالـبـة الشـبـاب وا
الـذين يــنـتـمــون لـلـطــبـقـة الــعـامـلـة

بتنحي النخبة الدينية احلاكمة.
وقـــال روحـــاني في كـــلـــمــة بـــثـــهــا
الـتـلـفـزيـون (يـنـبـغـي إظـهـار الـرأفة
الـــديـــنــــيـــة واإلسالمـــيـــة .. هـــؤالء
األبرياء الذين احتـجوا على ارتفاع
أســـعــــار الـــبـــنـــزين ولم يـــكـــونـــوا

مسلح يجب اإلفراج عنهم).
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والـــتـــحــــوط من انــــفـــاق امـــوال
.( حتسبا الي طار

ـعـدالت الـطــبـيـعـيـة مـبـيــنـا ان (ا
لـلــتـضــخم الـســنـوي ال تــتـجـاوز
ــئـة وزيــادتــهــا تــرتـبط 0,10 بــا
بــــحـــدوث الــــكــــوارث كــــالـــزالزل
والفيضانـات وغيرها) مؤكدا ان
(االرتفاع يؤثر بـشكل سلبي على
ذوي الـــدخـل احملـــدود نـــتـــيـــجــة

واد). ارتفاع اسعار ا
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واعــلـــنت وزارة الـــتــخـــطــيط عن
ارتـفاع مـعـدل التـضـخم الشـهري
ــئــة لــشــهـر تــشــرين الى 0.6 بــا
االول   فـيـما انـخـفض الـتـضخم
ئة. وقال السنوي بنسبة 0.8 با
ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة عـــبــد ا
الـزهرة الـهنـداوي في بـيان امس
ان (الـرقم الـقـيـاسي الـعـام لـشـهر

هلسنكي
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والــتــفـاوض حــتـى عــلى مــســتـوى
ــيـة رؤسـاء دول 1+5 الــقـوى الــعـا

الكبرى).
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من جــهــة اخــري اعــلــنت الــشــركــة
كاتب خـدمات الزيارة في ركزيـة  ا
ايـــران شــمــســا عن ايــقــاف رحالت
قوافل الزيارة الى العـتبات الدينية
في الـعـراق برا. وقـالت الـشـركة في
بــــــــيـــــــان امـس انـه (انه نــــــــظـــــــرا
ـعــلــنـة من لالعــتـبــارات االمــنـيــة ا

عـنـيـ فـقد  ـسـؤولـ ا جـانب ا
ايـقـاف الـرحالت حـتى اشـعـار اخـر
ومــــــنـع خـــــروج الــــــزوار بــــــرا الى
الــعــتـبــات في الــعــراق) . وكـان من
ـقـرر ان تُــسـتـانف عــمـلـيــة ايـفـاد ا
قوافل الزيارة الى العتبات بدءا من
اول امـس اال انـه  ارجـــــــــــاء ذلـك
بسبب الظروف االمنية في العراق.
فـيـمــا اكـد الـرئـيس االيـراني حـسن
روحــــانـي ال مــــانع مـن تــــنـــــمــــيــــة
الـــــــــعـالقــــــــــات مـع دول اجلـــــــــوار
واســــــتـــــئــــــنـــــاف الــــــعالقــــــات مع
الــســعــوديــة. وقــال روحــاني خالل
اســتـقـبـاله وزيـر خـارجـيـة سـلـطـنـة
عمان يوسف بن علوي ان (بالده ال
تـرـ أــة مشـكـلة لـتـنمــة الـعالقات مع
اجلـــــران و إعـــــادة الــــعـالقــــات مع
الـسـعـودــة) ,مـشـددا عـلى (ضـرورة
وقوف الدول ــافة الـ جانب بـعضها
الــــبــــعـض من أجل ارســــاء األمن و
ـنـطـقة), االسـتـقـرار و الثـبـات في ا
واضــاف (لـس هــنـاك أي طــرـق غــر
اإلخــــــاء والــــــصـــــداقــــــة بـن دول و
ـنطـقـة و ــجب ان نـسـاعد شـعـوب ا

q¹uL² « q³  …œ«—ù«

رأيـت صورا رائـعـة لـسـد الـنـهـضـة أو لتـسـمـيـته األخـرى سـد األلـفـية
الـكـبـيـر الـذي قـاب قـوسـ أو أدنى من االنـتـهـاء  سـد عمـالق سوف
يا في يصبـح أكبر سد كـهرومائي في إفـريقيـا بأسرهـا والعاشـر عا
قائمة أكبـر السدود إنتاجا لـلكهرباء. وكأنه الـبارحة فلقد كـنت متتبعا
منـذ إنطالق فـكرة هذا الـسد  لقـد كانت الـتقاريـر اإلعالميـة تؤكد أن
الـسـد سـوف يـبنـى رغم أن إثـيـوبـيـا عـاشت كـمـا مـثـيـلـتهـا مـن الـقارة

السمراء ظروفا ال تخفى على أحد . 
لقد إجتمع اجلميع في صف واحـد متسلح باإلرادة  و إزالة كل
العقبات والتي كان أهـمها توفير التمـويل  وقريبا سوف نرى صرحا
اء الوفير واستثمارات ال يستهان به سوف يوفر الطاقة الكهربائية وا

على كل األصعدة وفرص عمل ألجيال تلو أجيال . 
قد يتساءل الكثيرون هل يعقل أن توضع اإلرادة قبل التمويل?

 إجـابـتي ســوف تـكـون بـغــايـة الـبـســاطـة والـسـهــولـة وهي أن نـطـالع
جتـارب الـشـعوب الـتي بـاتت اآلن في الـقـمـة  فـالسـواد األعـظم مـنـها

ة وال تكاد جتد قوت يومها .  كانت تعيش ظروفا مؤ
بـكل صـراحـة كـثـيـرون مـنـا ال يـتـسـلح بـاإلرادة حـتى في أبـسـط أمور
حــيـاته  وأي شـيء تـقــدمه له يــضــعه في حــقل االتــهـام والــتــشــكـيك
ؤامرة  وسيـاستنا احلكومية ال تقل سوءا عنا وعاشق متيم لنظرية ا
فـهي تـمـلك خـبـرة واسعـة في الـتـرقـيع والـتـصـليح وال
تقدم حـلوال جذرية خـوفا من حتمل أي مـسؤولية 
ن سوف يـأتي بعدها حتى تقع شاكل  أو تترك ا
ـا حمل" هـنيـئا علـى عاتـقه وليـأخذ هـو "اجلمل 

له .
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بـحـلـول فصـل الشـتـاء تـكـثـر اصـابة
االطـفــال بـأمـراض مــعـيـنــة كـالـزكـام
واحلــمـى واالنــفــلــونــزا واالســهــال
ويــصـاب أولــيـاء األمــور بـحــالـة من
األرق واالكـــتـــئــاب بـــســـبب تـــكــرار
إصـــابــات أطــفـــالــهم بـــالــعــدوى من

احلـضـانـات االهـلـيـة بـبـغـداد زهـراء
هم تـشجيع األطـفال على زياد (من ا
غـسل أيــديـهم وخـاصــة قـبل تـنـاول
الطـعـام وبعـد اسـتخـدام احلـمام أو
س أي شيء في مــكــان عــام وعــدم
استخدام مناشف االخرين حتى ب
االشــقـاء وتـعــويـد الــطـفل عــلى عـدم

الــعـــطــاس أو الـــســعــال دون وضع
ــكـنه مــنـديل عــلى فـمـه أو أنـفه  و
وضع اكمامه امام انفه او فمه ان لم

نديل). يتوفر لديه ا
وفي هــذا االطــار وضــعت مــؤســسـة
(كليـفالند كلـينك) الطـبية األمـريكية
ما وصـفته بـ(الـوصايـا األربع) التي
ــكن اتـبــاعـهــا لـتــجـنـيـب اإلصـابـة
ـــتــكـــررة بــالـــعــدوى في الـــشــتــاء. ا
والــــوصــــيــــة االولـى هي ان ( الــــكل
مــصــاب) فــعــلى االهـل االقــتــنـاع ان
ـــــدارس جــــــمـــــيـع األطــــــفـــــال فـي ا
واحلــضـــانــات هم فــعــلــيــا عــرضــة
النتـقال الـعـدوى فالـكل يصـاب لكن

ناعي. اخملتلف مدى قوة اجلهاز ا
وتقول الطبيبة آمي سنايدرمان( في
البـدايـة يحـصل مـعظم األطـفـال على
نـفس اجلـراثيم فـي وقت واحـد لكن
تختلف مـقاومة ومـناعة كل طفل عن

اآلخر).
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امــا الـوصــيـة الـثــانـيــة فـتــشـيـر الى
(الــسن األخــطـر) اذ أظــهــرت دراسـة
ــعــهــد الــوطــني لــصــحـة أجــراهــا ا
الــطــفل والــتــنـــمــيــة الــبــشــريــة (أن
األطـــــفــــال حـــــتى سن 3 ســــنــــوات
يــكـــونــوا أكـــثـــر عــرضـــة لإلصـــابــة
ن هم يـدخـلون بـالـعدوى مـقـارنـة 
احلــضــانــة في سن أكــبــر).وأشــارت
ارستي  سنـايدرمان إلى أنـه (في 
يـبــدو أن األطـفـال الـذيـن لم يـذهـبـوا
إلى الـــرعــايـــة الـــنـــهــاريـــة مـــبـــكــراً
ـــرضــون فـي كــثـــيــر من األحـــيــان
ـــجـــرد بـــدء الـــدراســـة).وتــتـــوقف
الــوصــيـة الــثــالـثــة عـنــد (الــنـظــريـة
الـزائـفـة) اذ هــنـاك نـظـريـة مـنـتـشـرة
تفـيـد بأن تـعـرض الطـفل لـلفـيروس
ـنــاعي ألنه يــطـور يــقـوي جــهــازه ا

ـكافـحـة الفـيروس أجسـامـا مضـادة 
فـيمـا بـعد.ولـكن سـنايـدرمـان حذرت
من أن تـلك الـنظـريـة الـزائـفة (ألن كل
فـــيــروس لـــديه عــدة سـالالت وحــتى
مـئات مـنه فـمن تـصيـبه نـزلـة برد ال
ـــكـن من إصـــابـــته بـــالـــزكـــام مـــرة

أخرى).
وأوضح التقـرير في وصيـته الرابعة
ــكن أن (أن الــرهــان األفـضـل الـذي 
ــنع األطــفــال من يــتــبــعه الــوالــدين 
رض هو غسل اإلصابة بالعدوى وا

اليدين).
وقالت سنـايدرمـان (شجعـوا األطفال
عــلـى غــسل أيــديــهـم وخــاصــة قــبل
تــنــاول الــطــعــام وبــعــد اســتــخــدام
س احلمـام أو تغيـير احلـفاضات و
أي شيء فـي مـــكـــان عــام).وتـــابـــعت
(الـتـطـعيـمـات مـهـمـة لـلـغايـة هي لن
تـمـنع الـفيـروسـات الـشـائعـة لـكـنـها
حتـمي من األمـراض اخلـطـيـرة مـثل
الــتــهــاب الــســحــايــا وبــعض أنــواع
االلــــتـــهــــاب الــــرئـــوي ولــــقــــاحـــات
ــــكن أن حتــــمي من األنــــفـــلــــونـــزا 
ـكن لــقـاح األنــفـلــونــزا اخملـيــفــة و
فيـروس الـروتـا منع نـوع واحـد على

عدة). األقل من أنفلونزا ا
 واخـتـتـمت ســنـايـدرمـان قـائـلـة(لـكن
علـينـا االقتـناع أن كل األطـفال سوف
رضون في مـرحلة مـا ويجب على
اآلباء قـبـول عدم تـمكـنـهم من حمـاية
أطـــفــــالـــهم بـــصـــورة دائـــمـــة من كل
األمــراض سـواء كــانــوا في مـدارس

أو حضانات أم ال).
ويــشـــيــر اطــبــاء االطــفــال الى امــور
ـــكن ان تــتــمـــسك بــهــا االم اخــرى 
لـتـمـنع انتـقـال الـعـدوى بـ االشـقاء
داخـل الـــــبـــــيـت او حتـــــد مــــــنـــــهـــــا
بالقول(لكي تتمكني من حماية طفلك

الـفـرح الذي جـرى  في سـاحات االنـتـفاضـة الـشعـبيـة عـلى اسـتقـالة
احلكومة هو تعبـير منطقي عن فرض االرادة الشعـبية على السلطة 
رجـعيـة الرشـيدة في الـنجف االشـرف التي ـوقف ووصايـا ا تـوج  ا
وقـفت مــنـذ الـبــدء مع الـشـعب  ومــطـالـبــاته في الـتـغــيـيـر ومــحـاسـبـة
الــفــاســدين  وهي كــذلك نــتــيــجــة ألعـداد الــشــهــداء الــذين ســقــطـوا
ـتـلـكـوا سوى ـ لم  ـفـرط  علـى شبـاب مـسـا بـرصـاص الـسـلـطـة ا

العلم العراقي .
االستقالـة حدثت وأن كانت متـأخرة  كان يتـوجب أن حتدث قبل هذا
واقع ؤسـسات وا الوقت وتـضمن حـياة مـئات الشـباب والـعديـد من ا
الـتي دمرت  لـكن هـذه هي السـلطـة  كل من يـتحـكم بهـا يـشعـر بأنه
ـمـارسـات الـفـاضـحة هـو وال أحـد غـيـره  بـالـرغم من الـسـيـاسـات وا
الـتي انتـجت جـيوشـا من اجليـاع واكـثر مـنهم من الـعـاطلـ حتى في
ـتـعلـم واخلـريـج  ورفـعت عـلى نواصي الـنـهب طبـقات صـفوف ا
ـرتـشـ واحلـواسـم واالنـتـهـازيـ ووعاظ ـتـخـلـفـ والـسـراق وا من ا

اركان السلطة .
زيـد من التـداعـيات الـتي قد االسـتقـالة حـدثت  ولـكن لكي اليـحـدث ا
وحـدوث فرق مـتـصارعـة  تـؤدي بالـنـتيـجة تـصل الى تـهشـيم الـدولة 
ـطالب الى مـنـاكـفـات وصراعـات الحتـمـد نـتـائجـهـا  البـد من قـراءة ا
والشـروط الـشـعبـيـة  في الـتـغيـيـر  وهـذا التـغـيـير يـتـطـلب من الـكتل
مـسكة بالـسلطـة القبول بـنتائجه إذا كـانت حريصة فـعلياً واالحزاب ا
طالب الشـعب  فأستقالة السيد على العراق  ومستجيـبة كما تقول 
ـا يتـوجب من مـجلس الـنواب والـكتل هـدي التكـفي  وإ عـادل عبـد ا
جـمـيـعاً الـذهـاب الى االنـتـخابـات الـفـردية ولـيس عـلى اسـاس الـنسب
التي حددها اجـتماع اجلادرية (  (50لهم والباقي فـردي أي للشعب
طالب ا هـو التـفاف علـى ا نـتفض  وهـذا األمر لـيس صحـيحـا وإ ا
ال وكل شيء الـشـعبـية في الـتـغيـيـر  فتـلك الـكتل تـمـتلك الـسلـطـة وا
سـتقل خارج عن التـوازن  في ح من يدخل في االنتـخابات من ا
ـيـة التمـتـلـك شـيـئـاً سوى الـشـبـاب والـشـخـصـيـات الـوطـنـيـة واالكـاد
الــرغـبــة في الـتــغــيـيــر . لـذلك فــأن االنـتــخــابـات الــفـرديــة دون تـوزيع
ـكن أن تــخـلق شـيـئـاً من الـتـوازن  ثم البـد قـبل ذلك من احلـصص 
ـالي اقـرار قــانــون االحـزاب لــكي يــتـعــرف الــشـعـب عـلى الــصــرف ا
ال من أين حـصل علـيه ومن اجلهة الـتي مولته? ويحاسـب على ذلك ا
ثم يجري محـاسبة كل الفاسـدين كبارا وصغـارا أمام القضاء وحتت
عيـون الشـعب  وااللغـاء الكـلي جملالـس احملافـظات  والكـيانـات التي
 تـأسـيـسهـا في بـطـون السـلـطـة خارج الـدسـتـور .  وإعادة صـيـاغة
ـذاهب الـعـديـد مـن بـنـود الـدســتـور لـكي يــكـون من دسـتـور الــكـتل وا
والعرقـيات الى دستـور وطني شامـل لكل العـراقي دون ترجـيح جهة
على اخرى ومذهب وعـرق على اخر . كمـا يتحتم عـلى مجلس النواب
ــطـالب االسـراع دون ابــطـاء فـي تـشــريع الـقــوانـ الــتي تــسـتــجـيب 
ـا اليخل بـاالمن الوطـني وكيان الـدولة الـعراقيـة  وايضا اجلمـاهير 
سـتقلـة لالنتخابـات كونهـا تمثل الـكيانات التـغييـر الكلي للـمفوضـية ا
واالحزاب وفشـلت في استقالليـاتها . إنه عـلى وفق االحداث اجلارية
 ونـتـيـجـة الســتـقـالـة رئــيس الـوزراء  عـلى مـجــلس الـنـواب ورئـاسـة
اجلمهـورية  تشكـيل حكومة مصـغرة بشخـصية وطنـية مستـقلة تقود
الـسلـطة والـبالد الى حـ االنتـخابـات الـقادمـة . إن االسراع في حل
ـافيـها مـجلس الـنواب  يـجب أن يأخـذ باحلـسبـان قبل الـتشـكيالت 
ذلك تـشكـيل حكـومـة االنقـاذ الوطـني أو تسـمـية اخـرى  فالـعراق في
الــوقت الــراهن بــحـاجــة الى قــائــد وطـني ســيــاسي يــتـحــمل بــكــفـاءة
ـطلوب من وشجـاعة مـسؤولـية إدارة الـسلـطة واخلـروج من األزمة . ا
كل قوى السـلطة عـلى اختالف تشكـيالتها وحتـالفاتهـا  أن تستوعب
رحلـة على العراق  ولكي التـسمح لتدخالت خارجـية عليها خطورة ا
طـالب الشـعب لكي يـخرج اجلـميع ـطلـوبـة  أن تـستـجيب وبـالسـرعة ا
مـن االزمة الـتي هي بـاالسـاس نـتـيـجـة لـتـراكمـات خـلـقـتـهـا نـفس هذه
الـكـتل  وادت الـى ثـورة الـشــعب . إن االسـتــقـالـة لــيـست هي نــهـايـة
ـا االسـاس هـو الـتـغـيـيـرات احلــقـيـقـيـة الـتي تـسـتـجـيب ـطـاف  وإ ا
ــنــتــفض ولــيــعــلم اجلــمــيع هــنــاك قــوى واطـراف ــطــالب الــشــعب ا
وحكـومات ومـجمـوعات تـتربص بـالعـراق وتسـتهـدف الذهـاب بالبالد
الى اخلــراب فـالـتــرقـيــعـات الـســيـاســيـة لـيــست مـفــيـدة  والـتــأخـيـر
ـطالب اجلماهـير يضيف خـسائر بـشرية وماديـة مضافة باالستـجابة 
اليتـحمل عـبئهـا الشـعب والوطن  ويـخطئ من يـتصور
بـأن االحـداث والــصـراعـات احملـيـطـة بـالـعـراق لن
تـؤثر عـلى الـعراق  لـذلك كـلمـا كـانت االجنازات
ـطالـب الشـعب مـبـكـرة اسـتـطـاع الوطن ـلـبـيـة  ا

اغالق  خطوط التأثيرات اخلارجية واالجنبية.

ــركـزي 2018). وكــان  اجلــهـاز ا
علومات لإلحصاء وتكنولوجيا أ
ــبــاشـــرة بــاســتــخــدام قـــد اكــد ا
ــــكـــنــــنــــة في جــــمع األســــعـــار ا
اخملتـلفـة وبأوقات زمـنيـة محددة
بـــدالً مـن االســتـــمـــارة الـــورقـــيــة
ـعـمول بـها سـابـقاً مـشـيرا الى ا
اســــهــــام ذلك فـي ســــرعـــة جــــمع
األســـعــار ودقـــتــهـــا وتــصـــحــيح
احـــتـــســـابــــهـــا في حـــال وجـــود

أخطاء.
الى ذلك فــاز مـــصــرف الــرافــدين
بـعـضـويـة مـجـلس إدارة الـشـركة
الـعــراقـيــة لــضـمــان الـودائع إلى
جــــانب مــــصـــارف أخــــرى.وقـــال
ـصـرف في بـيـان امس إنه (فـاز ا
بـعـضـويـة مـجـلس ادراة الـشـركة
وهي شـركـة مـسـاهـمـة مـخـتـلـطة
يـبلغ رأسـمالـهـا مئـة ملـيار ديـنار

ـركزي الـعراقي بـحضـور البـنك ا
ومـصـارف ومــؤسـسـات مــالـيـة),
ولفت إلى أن (عدد أسـهم الشركة
ــئـة لـلـمـصـارف توزع ب 25 بـا
ئة لـلمصارف احلكومية و30 با
الــتــجـاريــة والــفــروع األجـنــبــيـة
وهيـئـة التـقـاعـد الوطـنـيـة بيـنـما
ــئـــة من األســـهم طـــرحت 45 بـــا

باالكتتاب العام).
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وأضاف أن (هذه الشركة تعد من
أهم الـشـركـات الـتي تأسـست في
الــوقت الـراهـن ألنـهـا تــهـدف إلى
ودعـ واحملـافظـة على حـمايـة ا
حـقـوقـهم وإعادة الـثـقـة بالـقـطاع
ـــصــــرفي وتـــشـــجـــيع اإلدخـــار ا
وتـوعيـة اجلمـهور بـنظـام ضمان
الــــودائـع داخل الــــعــــراق وإدارة
ـودع بـكفاءة عمـليـة تعويض ا

تـــشـــرين االول في الـــعـــراق بـــلغ
ـئــة اذ ارتـفع بـنــسـبـة 104.8بـا
ئة مقارنه مع شهر ايلول 0.6 با
ـاضي) عازيـا ذلك الى (ارتـفاع ا
ـشـروبــات غـيـر قـسم االغـذيــة وا
ـئة و الـكـحـولـيـة بـنـسـبة 2.5 بـا
ئة قسمي الصحة بنسبة 1.3 با
ـئة), والـتـعـلـيم بـنـسـبة 0.4   بـا
مــشـيـرا الى ان (مـعـدل الـتـضـخم
الـسـنـوي انـخـفض خـالل الـشـهر
ـئـة مقـارنة مع نـفسه الى 0.8 با
تـشـرين االول  عـام 2018 اذ بلغ
الـرقم الـقــيـاسي حــيـنـهـا 105.6

ئة). با
واردف الـــهـــنـــداوي ان (مـــؤشـــر
الــــتـــضـــخم األســــاس انـــخـــفض
ــئـة عـن الــشــهـر ــعـدل 0.2 بــا
ــعـدل 0.1 الــســابق وأنـخــفض 
ـئة مقـارنة مع الـشهر ذاته في با
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دعـــــا الــــرئــــيـس اإليــــرانـي حــــسن
روحـاني يـوم األربـعـاء إلى اإلفـراج
ــتــظــاهــرين الــعــزل األبــريــاء عن ا
الذين احتُجزوا خالل االحتجاجات
على رفع أسـعار الـبنـزين وذلك بعد

أسبوع من اشتباكات عنيفة.
وامـتـدت االضـطـرابـات التـي بدأت
في  15تـــشـــرين الـــثـــاني بـــعــد أن
رفـــعت احلـــكــومـــة فـــجــأة أســـعــار
الــوقــود بـــنــســبـــة تــصل إلى 300
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وفـعـالـيـة).  وأغـلق مـؤشـر سـوق
ـــالــــيـــةعـــلى الــــعـــراق لألوراق ا
484.31 نـقـطـة مـسـتقـرا بـنـسـبة
ـــــئــــة عن اغـالقه في صــــفــــر بــــا
اجلـــلــســة الـــســابـــقــة الــبـــالــغــة

484.31 نقطة. 

ـعـديـة من من اإلصـابـة بــاألمـراض ا
ـــــنـــــزل إلـــــيكِ بـــــعض أخـــــيه فـي ا
الــنـــصــائح: احــرصـي عــلى تــقــويــة
منـاعة أطـفالك وتـؤدي التـغذية دورًا
مهمًا في حماية األطفال من اإلصابة
ـعـديـة والــتي تـسـاعـد بـاألمــراض ا
ـــنـــاعـي عـــلى جـــســـمـه وجـــهــــازه ا
مـهـاجـمـة األمـراض الـتي تـنـتـقل عن
وعوّدي أطـفـالك على طريق الـعـدوى
ــاء اذا كــان طـــفــلك كـــبــيــرًا شـــرب ا
ــاء يُــنــصح بــتــنــاول 8 ويــشـــرب ا
ـاء يومـيًـا حلمـايته من أكواب من ا

عدية).  األمراض ا
WKBHM  W dſ

مـــضــيـــفــ (إذا كـــان أحــد أطـــفــالك
مـصـابًـا حــاولي فـصـله عن أخـوانه
ــسـتــطــاع: اطــلـبـي من طــفـلك قــدر ا
ـــصــــاب وعـــلـــمـي أطـــفــــالك عـــدم ا
الـتـقـارب جــدًا وجـهًـا لـوجه مـعًـا في
رض.وحـاولي أن ينـام طفلك أثنـاء ا

صاب معكِ في غرفة منفصلة.  ا
اهتمي بالنـظافة الشخـصية ألطفالك
يأتي االهـتمام بـالنـظافة الـشخـصية
ــهــمــة في وقــايـة كــأحــد الــعــوامل ا
األطـــفـــال من اإلصـــابــة بـــالـــعــدوى
اء عـوّدي طـفـلك عـلى غـسل يـديه بـا
ــنــاديل والـــصــابــون واســتـــخــدام ا
بلـلة وعـدم العطس أو الـسعال في ا
الـهـواء أو في وجـه اآلخـرين حـيث
تـــؤدي كل هــذه الــســـلــوكــيــات دورًا
مـهـمًا في عـدم إصـابـته بـالـعدوى أو

عدية أيضًا. نقله للفيروسات ا
احـرصي عـلى أن يـسـتـخـدم أطـفـالك
أدوات منـفصـلـة استـخدمي ألطـفالك
أدوات مــنــفـصــلــة بــدءً من األكـواب
نـاديل وشراشف واألطبـاق وحتـى ا
ــنع انــتــقــال الـــســريــر وغــيــر ذلـك 

العدوى).
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ــــدرســــة أو احلـــضــــانــــة او حـــتى ا
العدوى داخل البيت ب االشقاء.

وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـــنـــاك الـــعـــديـــد من
مارسات اليومية  حتد من اصابته ا
بــالـعــدوى  ان  الـتــمـسك بــهـا من
دارس واعتاد علـيها الطفل االهل وا
ــعــلــمــة في احــدى وعـــنــهــا تــقــول ا

عاونة والدته لتجنب االصابة بالعدوى s¹bO∫ طفل يغسل يديه  « q ſ
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عــزا اخلــبــيــر االقــتــصــادي مالذ
االم ارتـفاع الـتضـخم الشـهري
ـستـمرين في البـالد الى حتوط ا
والتـجار من الدخـول الى السوق
بــسـبب االوضـاع الـتي تـشـهـدهـا
احملافـظات والـتخـوف من حدوث
اي طـار  ,مـــؤكــدا ان االرتــفــاع
يــؤثــر بــشـــكل ســلــبي عــلى ذوي

الدخل احملدود. 
وقـال االمـ لـ (الـزمـان) امس ان
(هنـاك اسبابـا عدة تؤثـر بأرتفاع
مـعدالت الـتضـخم منـها الـكوارث
واالزمــــات وعـــــدم االســــتـــــقــــرار
والســيــمــا ان الــبالد تــعــيش في
الــــوقت الــــراهن ظــــروفــــا غــــيـــر
طبـيعيـة بسـبب التظـاهرات التي
ـــســـتـــمـــرين ادت الـى تـــخــوف ا
والــتــجــار من الــدخــول لــلــسـوق

بــعـضــنــا من أجل إنـهــاء احلـرب و
الـــصــراع في الـــمـن بــشـل أســرع و
إحـالل الــــــــــــسـالم و األمـن فـي ظـل
مـــــحـــــادثــــات الـــــسالم وفـي اطــــار
داعيا احملادثـات الـمـنـة  –الـمـنـة) ,
ــــاضي الى (اجــــتــــيـــاز خـالفـــات ا
ــشـاـل الــقـائــمـة بــفـضل وتـســوــة ا
الـــــتــــعـــــاون والــــوفــــاق) ,وأوضح
روحاني انه (مـن الواجب ان تـلعب
ــنــطــقـــة دورا فــاعال الرســاء دول ا
األمـن االقــلـــمي و فـي هــذا الــســـاق
اقــتــرحـت مــبــادرة هــرمـــز لــلــسالم
الحـالل األمن و االســــــتــــــقــــــرار في
اخلــلـج و مــضــق هــرمــز بــتــطــوـــر
الــتـــعــاون و الـــشــراـــة) ,وتــابع ان
ــــتــــحـــدة ال (أوروبــــا والــــوالــــات ا
ترغـبان في ارسـاء السالم والـهدوء
في الـــــمـن وهم يــــواصــــلـــون بــــيع
األسـلــحـة) ,ولــفت االنـتــبـاه الى ان
(السـيـاسات الـسعـودية في سـوريا
والعراق ولبنان لم حتقق مكاسبها
ـسـؤولـ الـسـعـوديـ ونـأمل من ا
تــغــيــيــر سـيــاســاتــهم) ,مــؤكـدا ان
(هــنــاك عـالقــات ودـــة وأخـــوـــة بـن
ايــــران وعــــمـــان بــــفــــضل جــــهـــود
) ,واســتــطــرد قــائال ان ـســؤولـ ا
(من حــــسن احلـظ هـــنــــاك حــــراكـــا
مـلـحوظـا في الـعالقـات االقتـصـادـة
بـن  الـبــلــدين ـــتم اتـخــاذ خــطـوات
جـــدة في مـسـار تـنــمــة الـعالقـات و
ـشــتـرــة الــشـراــة بــعـقــد الـلــجـنــة ا
لــلــتـعــاون). من جــانـبه  ,اعـرب بن
عـــلــــوي عن (ارتــــاحـه لـــلـــقـــاء وان
مـسـقط تـولي اهـمـيـة بالـغـة لـتـنـمـة

العالقات مع ايران).  WLK∫ الرئيس االيراني حسن روحاني خالل القائه كلمة من التلفزيون االيراني الرسمي


