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أكــد األمـ الــعـام حلــلف شــمـال
األطـــــلـــــسـي الـــــنـــــاتــــــو يـــــنس
سـتولـتـنبـرغ إن عـمل البـعـثة في
الـــــعـــــراق ال يــــــزال مـــــعـــــلـــــقـــــا
وبـأنتـظـاراستـئـنـافه قريـبـاً.وقال
ســتــولـتــنــبـرغ عــشــيـة اجــتــمـاع
لــــــوزراء دفــــــاع الــــــنــــــاتــــــو إن
ـــشــــاورات مــــتــــواصــــلــــة مع (ا
احلـكــومـة الـعـراقـيــة السـتـئـنـاف
برنامج الـتدريب العـسكري الذي
عـــلق  ألســــبـــاب أمــــنـــيــــة لـــكن
أعـمـالـهـمـا سـتسـتـأنف فـي أقرب
ــــكن) مــــشـــــيــــرا الى ان وقت 
(احلـلف يتـواصل بـاسـتـمرار مع
احلـــكــومــة الـــعــراقــيـــة  فــنــحن
نـحــتـرم ســيـادة الــعـراق ووحـدة
أراضـيه وخــبـراؤنــا مـوجـودون
هــــنــــاك بــــنــــاء عــــلى دعــــوة من
احلكومة). وعلق احللف عمليات
الـتــدريب لـلــقـوات الـعــراقـيـة في
أعـقــاب مـقـتل اجلــنـرال اإليـراني
الـبــارز قـاسم ســلـيـمــاني ونـائب
رئيس هيئة احلـشد الشعبي ابو
ـهــنـدس بـضـربـة جـويـة مـهـدي ا
امريـكـية في مـحـيط مـطار بـغداد
الـدولي. الى ذلك  عــاهـد رئــيس
هيـئـة احلشـد فـالح الـفيـاض بأن
يبـقى احلـشـد مدافـعـا عن الوطن
وصـائـنــا ألرضه .وقـال الـفـيـاض
نـيـابـة عن الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
ـسلـحـة خالل احلـفل الـتـأبـيني ا

ـنـاسـبـة الـذي أقــامـته الـهـيـئــة 
اربــعـيــنــيـة الــقــادة الـشــهـداء ان
(الــعـــراقـــيــ يـــؤبّـــنــون الـــيــوم
ويعـزون قـادة الـنصـر الـذي توج
بــــشــــهــــادة عــــشــــرات اآلالف من
قــواتـنــا في احلــشـدنــا واجلـيش
والــشـــرطـــة وجــهـــاز مـــكــافـــحــة
اإلرهاب والـعراقـي الـذين هبوا
في مساعـدتنا ضد داعش) الفتا
ـة الــتي ارتــكـبت الى ان (اجلــر
في مــطـار بـغــداد كـبــرى ونـكـراء
بـحق اإلنـسـانـيـة ومن  قـام بـهذا
الـعـمل كـانـت تـنـقـصه احلـكـمـة)
واضـاف (نـحن فـي احلـشـد نـقف
اجالال واكبارا لهذا الشعب الذي
يـسـتحق كـل التـضـحـيـة والـفداء
الــذي عــبــر عن وقــوفه مع قــادته
بتلك الوقفة الـعظيمة وسبقه في

ــرجــعـيــة الــتي عــبـرت عن ذلك ا
ـــواســـاة لـــهـــذه شـــديــــد األلم وا

الفاجعة األليمة).
الى ذلك عزا مـحافظ االنـبار علي
فــــرحـــــان الــــدلــــيـــــمي تـــــأجــــيل
الـسعـوديـة العـادة افـتتـاح مـعـبر
عـــرعــــر احلـــدودي الى االحـــداث
الــتي يــشــهــدهــا الــعــراق. وقــال
الــدلـيــمي فـي تـصــريح  امس ان
(تـأجيل الـسـعـودية لـفـتح  عـرعر
احلــــدودي قــــد يـــكــــون بــــســـبب
ـر بـهــا الـعـراق األحـداث الــتي 
منذ بدء التظاهرات بشكل خاص
والـــوضع األمــنـي بــشـــكل عــام)
واشـــار الى ان (الـــطـــمـــوح كـــان
ــعـبــر في شــهـر تــشـرين بــفـتح ا
اضي وبشكل رسمي بعد األول ا
انـتــهـاء الـعــمل والـتــأهـيل حـيث
جـــرى حتــديـــد أكــثــر مـن مــوعــد
افتتاح بعدها كونه جاهزاً عملياً
وقانونياً لبدء العمل فيه). ونفت
مـحـافظـة بـغـداد وقـوع مـشـاجرة
ب احلمايات الشخصية حملافظ
بــغــداد احلــالي والــســابق داخل
مبنى احملافـظة. وذكر بيان امس
ان (احملـافـظـة تـنـفي مـا تـنـاولـته
ــواقع الــتي حتـدثت عن بـعض ا
وقـوع مــشـاجـرة بــ احلـمـايـات
الشخصية حملافظ بغداد احلالي
والــســابق) داعــيـــا الى (تــوخي
ـــــعــــلـــــومــــة الــــدقـــــة في نـــــقل ا
واســـتــقـــائـــهـــا مـن مـــصـــادرهــا
الـرسـميـة واالبـتـعـاد عن االخـبار

الكاذبة).
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تــــوشــــحـت بـــغــــداد وعــــدد من
احملــــافــــظــــات امس الــــثـالثـــاء
بــالــبــيــاض نــتـــيــجــة تــســاقط
الـــثـــلـــوج  في ظـــاهـــرة غـــيـــر
مــســبــوقــة ونــادرة لم يــألــفــهـا
الـــبـــغـــداديــون ومـــدن جـــنــوب
العـراق منـذ عقود  فيـما توقع
مـــتــنـــبىء جـــوي تــأثـــر الــبالد
ــنــخــفض جــوي اخــر يــكـون
مصـحوبا بـأمطار وثـلوج حتى
ــقـــبل. وكــتب يـــوم اجلــمــعـــة ا
صادق عـطـية في صـفحـته على
فيسبـوك امس ان (البالد تتأثر
نخفض جوي اخر مصحوب
ــا تــكــون بــأمـــطــار وثــلــوج ر
كثيـفة في نينـوى والسليـمانية
ودهـــــوك واربــــــيل وكــــــركـــــوك
وشــمــال صالح الـــدين لــتــزداد
شـدتـها غـدا اخلـميس وتـنـتهي
ـقـبـلـة) واضاف ان اجلـمــعـة ا

(درجــــــات احلـــــرارة تــــــرتــــــفع
ـوجـة تـدريـجـيـا بـعـد انـتـهـاء ا
احلــــالــــيـــــة في مـــــدن الــــوسط
ئوي واجلنوب لنودع الصفر ا
في مــدن الـشــمـال  لـكن هـذا ال
يـعـني عـدم الـشــعـور بـالـطـقس
الـــبــارد خـالل ســاعـــات الـــلــيل
والــصــبـاح) وتــابع ان (بـعض
دن شاهـدت يوم امس ظاهرة ا
هي األولى مـن نـوعـهــا في هـذا
الــعــقــد وهي الــقــمــر الــثــلــجي
العمالق ليكـون حجمه أكبر من
ئة القمـر العادي بـنسبة  14با
وأكـثر سـطوعـا منه بـنسـبة 30
ـئــة عـنـدمـا يــكـون في أبـعـد بـا
نـــقــطـــة له عن األرض ويـــبــعــد
مــــــســـــافـــــة أقـل من  362 ألف
كـيــلـومـتــر). وتـوشــحت بـغـداد
بـالـبـيـاض في ظـاهـرة نـادرة لم
تألـفهـا منذ عـقود حـيث شهدت
العاصمة امس الثالثاء تساقط
الثلوج فيهـا لتتحول شوارعها

وابـــنــيـــتـــهـــا لـــلــون االبـــيض.
واســتــفــاق الــبــغـداديــون عــلى
تـساقط ثـلـوج غطّت الـشوارع 
وذلك لـلمـرة االولى مـنـذ اعوام.
وفي  2008 تـسـاقـطت الـثـلـوج
بشـكل خفيف في بـغداد وكانت
ـرة االولى مـنـذ نـحـو قـرن من ا
ـــديـــنــة الـــزمـن. لــكـن ســكـــان ا
أفادوا أن الثلـوج التي جتمّعت
فـــوق الـــســـيـــارات واألشـــجــار
وأسـطح األبنـية غـير مـسبـوقة.
وأوقـف ســـائـــقـــو الـــســـيـــارات
آلــيــاتــهـم بــالــقــرب من حــدائق
غـطتّـهـا الثـلوج بـالـكامل وعـمد
بعضـهم إلى التقـاط الصور مع
أطـفـالـهم بيـنـمـا تـدنّت درجات
احلــــرارة إلى الـــصــــفـــر. كـــمـــا
تـسـاقـطت الثـلـوج عـلى مـناطق
أخـــرى في الـــعـــراق بـــيـــنـــهــا
كربالء.وقال مدير إعالم االنواء
اجلـويـة الـتـابـعـة لـوزارة الـنقل
عـــامــر اجلـــابــري ان (تـــســاقط

الـثـلـوج قـد يــسـتـمـر حـتى غـدا
األربــعــاء وسط أجـواء شــديـدة
الـــبـــرودة ونــتـــوقع انـــحـــســار

الــكــتــلــة بــعــد يــوم غــد لــتــبـدأ
درجــات احلــرارة بـــاالرتــفــاع)
ـوجـة نـاجتـة مـؤكـدا ان (هـذه ا

عن مــنــخـــفض جــوي قــادم من
ــــوصل غــــطّت اوربــــا). وفي ا
ة ـدينة الـقد الثـلوج شوارع ا

ـــعـــارك ضــد الـــتـي دمّــرتـــهـــا ا
تنظيم داعش.كما غطت الثلوج
خــيــام مـــئــات آالف الــنــازحــ
الـذين طـردوا من مـنـازلهـم على
أيــدي داعش وآالف الـالجــئـ
سلّح في الهـارب من النـزاع ا
ســـوريـــا اجملـــاورة. ويـــتـــطـــلع
الــعـراقــيـون إلـى مـوسم زراعي
مــثـمــر هــذا الــعــام مع تــسـاقط
ياه كميات من األمطار أعادت ا
إلى األنـهـار التي جـف بعـضـها
بـــســـبـب الـــســـدود الـــتـــركـــيـــة
واإليــرانـيـة. وعـطـلت مـحـافـظـة
نــيـنــوى الـدوام الــرسـمي امس
الـــثـالثــاء بـــســـبب انـــخـــفــاض
درجـات احلــرارة.وقـال مـحـافظ
نــــيـــنــــوى جنم اجلــــبـــوري في
تــصــريـح أن (نــيــنــوى عــطــلت
الـــــدوام الــــــرســـــمي بــــــســـــبب
انــــــــــخـــــــــــفـــــــــــاض درجــــــــــات
احلرارة).واعربت بريطانيا عن
انـدهـاشـهـا لــرؤيـة الـثـلـوج في

بـغـداد فـيـما ابـدت قـلـقـهـا على
. وقــالت الـــســفــارة الـــنــازحـــ
الــبــريــطـانــيــة لــدى بــغـداد في
تـغريـده لهـا (مـندهـشون لـرؤية
الـثلـوج في بـغداد) مـعـربة عن
امــــلـــهـــا بـــان (جتــــلب الـــسالم
واالزدهـــار في الــوقـت نــفــسه)
وابـدت الــسـفـارة قــلـقــهـا (عـلى
ـتـلك مـنـزالً الـنـازحـ ومن ال 
دائـــمــاً). وضـــربت الــعـــاصــفــة
ســــيـــارا شـــمـــال غـــرب أوربـــا
وبــســـبــبــهـــا  إلــغــاء رحالت
جــــويــــة وبـــــحــــريــــة وأجــــلت
مـباريـات ريـاضـية في  3بـلدان
وسـط مــــــخــــــاوف مـن أضـــــرار
وفيضانـات وانقطاع لـلكهرباء.
ووضـعت باريس  42 مـقـاطـعة
فـرنـسـيـة األكـثـر عـرضـة خلـطـر
العاصفة حتت درجة التنبيه 
ودعت السكـان لتجـنب الغابات
ـنـاطق الـساحـلـيـة واإلبـحار وا
بـسـبب مخـاطـر حـدوث (أمواج

عالـية).أما في بـريطـانيا الـبلد
األكــــــثـــــر تــــــضـــــررا مـن هـــــذه
الـعـاصفـة فـقـد اضطـرب الـنقل
اجلوي والـبحري وعـبر الـقطار
نـــتــيـــجـــة األمـــطــار الـــغـــزيــرة
والـريـاح الـتي بـلـغـت سـرعـتـها
 130 كـــــــلـــــــيــــــــومـــــــتـــــــرا في
الـــســاعــة.وتــســـتــمــر األمــطــار
ــدمـرة الـغــزيـرة والــعـواصف ا
في إحلـــاق الــدمـــار في شـــرقي
أســتـــرالـــيــا الـــذي اجـــتـــاحــته
حـــــرائـق الـــــغـــــابـــــات فـي ظل
عـــمــلـــيـــات إخالء خالل الـــلــيل
وانــقـطــاع الـتــيـار الــكـهــربـائي
وفيضانات وانـهيارات أرضية.
وأصدر مكـتب األرصاد اجلوية
(حتذيراً لكامل مـنطقة الساحل
الـشرقي لـنيـو ساوث ويـلز من
هــــطـــول األمــــطــــار الـــغــــزيـــرة
ـفــاجـئـة الـتي والـفـيــضـانـات ا
تـــهـــدد احلــيـــاة في أجـــزاء من

دينة).  ا

وقـــوع ايـــة خــســـائـــر بــشـــريــة)
مـــشــــيـــرا الى ان (فـــرق الـــدفـــاع
ـنـازل القـريـبة من دني اخـلت ا ا
احلــــريق وبـــاشـــرت بـــعـــمـــلـــيـــة

االخماد). 
وفي الـــكــاظــمــيــة الـــتــهم حــريق
محـال لبـيع االجـهزة الـكهـربائـية
وتــســبب بــخــســائــر مــاديـة دون
حــدوث اصــابـــات بــشــريــة. وفي
وصل  اكد شهـود عيان اندالع ا
حــــــريق ضــــــخم داخـل مـــــخـــــزن
ـدينة. لألجهـزة الكهـربائـية في ا
وقال الشـهود ان (حـريقا ضـخما
انـــدلـع داخل مـــخــــزن لألجـــهـــزة
الـكهـربـائـيـة بحي الـبـكـر بـجانب
دينة األيسر مع أضرار بسيطة ا
في الـدور الـسكـنـيـة احملـيـطة به
دون تـــــســـــجـــــيل اي إصـــــابــــات
بــــشــــريــــة).  مـن جــــهــــة اخـــرى
احبـطت الـهيـئة الـعـامة لـلكـمارك
عـــمـــلـــيـــة تـــهـــريب مـــجـــمـــوعـــة
السيارات.وقالت الهيئة في بيان
لهـا ان (السلـطة الـكمـركية في ام
قـصــر الـشـمــالي وبـالــتـعـاون مع
اجلــهــات الــســانـدة تــمــكــنت من
ــوديل ضــبط 8 ســيـــارات دون ا
ــسـمــوح بــأســتـيــراده أخــفـيت ا
داخـل حـــاويـــتـــ في مـــحـــاولـــة
لـــتــهــريــبــهــا خـالفــاً لــلــضــوابط

والتعليمات النافذة).

ــصـدر في تــصـريح امس وقـال ا
إن (حـصــيـلــة حـريق مــسـتــشـفى
ــثــنى احلــســ فـي مــحــافــظــة ا
بلغت وفاة شخص وإصابة 17
) واضاف انـه (من ب شــخــصـاً
ـصابـ ضـابـطـاً ومنـتـسـباً في ا

دني).  الدفاع ا
وانـدلع حـريق كــبـيـر قـرب شـارع
الـكـويت بــالـبـصـرة.وقـال مـصـدر
في تـــصـــريح امـس ان (حـــريـــقــا
كـبيـرا انـدلع في الـبـسـطـات قرب
ا ادى شارع الكويت بـالبصرة 
الى احلـــاق اضـــرار مـــاديـــة دون

ـدانـ بـاغــتـيـال الـدبـلـومـاسي ا
التركي عثـمان كوسه خالل العام
ـــنــــصـــرم في أربــــيل.وصـــدرت ا
تعـلقة بقضـية الهجوم األحكام ا
الـذي أسـفـر عـن اغـتـيـاله إضـافـة
واطن عراقي اثن في تموز
ـــــاضـي. وقـــــضت احملـــــكـــــمـــــة ا
بـ(بعقوبة اإلعدام بحق اثن من
دان وبالسجن لعام على آخر ا
وعامـ عـلى ثالثة مـنـهم). وافاد
ـثنى مصـدر أمني في مـحافـظة ا
ـصــرع وإصـابـة  19 شـخــصـاً
. في حــريق مـســتـشـفـى احلـسـ

االبــتــزاز واخلـطف والــتــهــديـد)
مــشــيــرا الى (اتــخــاذ االجـراءات
تـهم وتسـليمه القـانونـية بـحق ا
ـــضــبــوطـــات الى اجلــهــات مع ا
الـتـحـقـيـقـيـة اخلاصـة). وصـدقت
محـكمة حتـقيق الـكوت اخملـتصة
بـقــضـايـا اخملـدرات أقــوال مـتـهم
واد ـتاجـرة وتعـاطي ا بجـرائم ا
اخملــدرة.وقــال مـجــلس الــقــضـاء
األعـلى في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس أن (مــتــهـمــا الــقي الــقـبض
عليه بحوزته  3 كيلوغرامات من
مــادة الــكـــريــســتــال وضــبط إلى
جانـبـها مـجمـوعـة من االنبـوبات
الزجاجيـة التي تستـخدم لغرض
الــتــعـاطـي مع مـقــيــاس لــلـوزن)
ـــتــهم اعـــتــراف ولـــفت الى ان (ا
أمـام قاضـي التـحـقـيق بـبـيع تلك
تهم واد على مجمـوعة من ا ا
في مــنـاطق مــتــفـرقــة من مـديــنـة
الــــكــــوت) وتــــابـع الــــبــــيــــان ان
ــتـهم (احملــكـمــة صـدقـت أقـوال ا
وجــــــرى اتـــــــخـــــــاذ االجــــــراءات
ادة /28 القانونية وفقا ألحكام ا
أوال من قـــــــــانـــــــــون اخملــــــــدرات
ـؤثرات الـعـقـلـيـة وهي بـصدد وا
ــوضـوع إحــالـته إلـى مـحــكــمـة ا
لــيـنــال جـزاءه الــعــادل). وقـضت
محـكمة اجلـزاء الثـانيـة في اقليم
كردستان بـاإلعدام على اثن من
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ــنـصـور فـكــكت قـوة من مــكـتب ا
ـكــافـحـة اجــرام بـغـداد عــصـابـة
مــكــونـة مـن سـبــعــة افــراد تـروج
لـعـمالت مـزورة في بـغـداد. وذكـر
بـــيـــان امس ان (مـــفـــارز مـــكـــتب
ــنـصــور في مـديــريـة مــكـافــحـة ا
اجــرام بــغـداد الــتــابــعـة لــوكــالـة
شؤون الـشرطة فـي الوزارة ألقت
الـقبـض على عـصـابـة مـكـونة من
شهود سبعة مـتهم وبـاجلرم ا
ـتــاجـرة بــالــعـمــلـة لــقــيـامــهم بــا
ـزيـفـة الـيورو) االوربـية اخلـام ا
وأضاف ان (هـذه العـملـية جاءت
أثناء قـيام العـصابة بـاالتفاق مع
احـد االشـخــاص لـبـيـعـه الـعـمـلـة
حيث ضـبط بحـوزتهم مـبلغ قدره
وقـد اكـثــر من  700 الف يـورو  
عرضت اوراقهم الـتحـقيقـية على
القـاضي اخملتص فـقرر تـوقيـفهم
ادة 281 ق.ع). كما وفق احكام ا
اطـــاحت قــوة مـن مــفـــارز وكــالــة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقــات
ـتهم في اإلحتاديـة في الـوزارة 
قــضــايــا ابـتــزاز وتــهــديــد. واكـد
تاجرة ـتهم يقوم بـا البيان ان (ا
بـشـرائح الـســيم كـارت مـجـهـولـة
الـعــائـديــة حـيث ضـبـط بـحـوزته
مئة شريـحة تستـخدم في قضايا

ـــنــاقـــشــات الـــتي دارت بــ (ا
أعـضاء اجملـلس أدت إلى تـبني
ــــشـــــتــــركــــة نـــــظــــام اإلدارة ا
وســيـــكــون لالحتـــاد رئــيــســان
مشـتركان وسـيكون لـهما نواب
ايــضــا)  وأضــاف انه (ســيــتم
الـــتــصــويت عــلـى الــرئــيــســ
ـــشــتــركـــ من قــبـل مــجــلس ا
الـقـيـادة الـعـامـة لالحتـاد). لـكن
قـــيــادي اخــر في احلــزب رفض
الـكـشف عن اسـمه  قال انه (ال
ذكـر السم ســوى اسـمي جـنـكي

والطالباني). 
وحتــــدثـت تـــقــــاريــــر نــــقال عن
مــــصـــــادر داخل االحتــــاد بــــأن
عــائــلـة األمــ الــعــام الــسـابق
لــلـحــزب جالل الــطــالــبــاني قـد
أبـلــغت الــقـيــادي بــرهم صـالح
برفضـها تولـيه رئاسة االحتاد.
ـــصـــادر ان (عـــائـــلــة واكـــدت ا
الـــطـــالـــبـــانـي أبـــلـــغت صـــالح
برفـضهـا تولـيه رئاسـة االحتاد
او جتــديـد تــرشــيـحه لــرئــاسـة
اجلـمـهــوريـة في واليـة ثــانـيـة)

صادر.  على حد قول ا

احلـزب ريبـوار طه الى انه (من
أصل  77مـــــادة من الـــــنــــظــــام
ـصـادقـة على الـداخـلي  تمت ا
 51 مــادة وســـتـــتم فـي األيــام
ـواد ـصــادقـة عـلى ا الــقـادمـة ا
ـــكـــاتـب احلــزب ـــرتــبـــطـــة  ا
وتشكيل قيادات في احملافظات

وحتديد صالحياتها).
 بــدوره  قــال عـــضـــو االحتــاد
رونــــــــد مـال مــــــــحــــــــمــــــــود ان

الـــنــــظـــام الــــداخـــلـي لالحتـــاد
الــوطـني من قــبل جلـنــة تـألـفت
مـن عـــشـــرين عـــضـــواً يـــعـــمل
مـــجـــلس قـــيـــادة احلــزب عـــلى
مصـادقة مواد الـنظـام الداخلي
ـعــدل وقــد انـتــهى من ثــلـثي ا
مـواده وتـقـرر خالل ذلك إلـغـاء
منصب األم العام وأن يتولى
رئــيـــســان مــشـــتــركـــان قــيــادة
االحتـــاد. ولـــفـت الـــعـــضـــو في
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ـشـرف عـلى اجـتـمـاعـات نــفى ا
اجملــــلـس الــــقـــيــــادي لـالحتـــاد
الوطـني الكردسـتاني مـصطفى
جـــاورش انــتـــخـــاب رئــيـــســ
شـتركـة للـحزب ضـمن االدارة ا
الـــتـي صـــوت عــــلـــيــــهـــا خالل
اجتماع اجملـلس القيادي. وقال
جــاورش في تــصــريح امس إن
(اجملـلـس الـقـيـادي صـوت عـلى
ـشتركة للحزب نظام الرئاسة ا
ولم يتم تـسمـية أي أحـد لتولي
) داعـيـا الى (الـتـأكد نـصـب ا
من االخبار من خالل مصادرها
الــــرســـمـــيـــة). وافـــادت بـــعض
ـــــواقع بـــــإنــــتـــــخــــاب بـــــافل ا
الطالـباني والهور شـيخ جنكي
شـتـرك ـنـصـبي الرئـيـسـ ا

للحزب .
 ويـــعـــقـــد اجملـــلس الـــقـــيـــادي
اجــــتــــمـــاعــــا الــــيـــوم الكــــمـــال
الـتـصــويت عـلى مــواد الـنـظـام
الــــداخـــلـي لالحتـــاد الــــوطـــني
الـكــوردسـتــاني. وبــعـد تــعـديل
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الهور شيخ جنكي 

q u*«Ë …dB³ «Ë …ËUL «Ë œ«bGÐ w  oz«dŠ œULš≈

ينس ستولتنبرغ 

ـسـبب لـلـمـرض  CYHV.3 ثم تـشـخـيص الـفـيـروس ا
تـسلـسلـة وحتضـير ـعزول بـاستـخدام تـقـنيـة البـلمـرة ا ا
ـقتـول من العـزلة الـتي تتم ألول مـرة في العراق اللـقاح ا
ثم حتصـ األسماك حـقليـا بالـلقاح احملـضر جتريـبيا و
ـــقــارنــة جملــامــيع أخــيــرا إجــراء فـــحص الــتــحــدي أو ا
ـنتج ـرحلـة الـثـانيـة يـستـخـدم الـلقـاح ا الـتجـربـة و في ا
جتـريـبــيـا عـلى نــطـاق أوسع من الـتــجـربـة األولـى لـبـيـان
رحـلة الثـالثة جناحه عـلى مسـتوى حقـلي أوسع و في ا
يـتم إنـتـاج الـلـقـاح بـاســتـخـدام خاليـا الـزرع الـنـسـيـجي
CELLKF_1 وأكدت الـدائـرة أن (فريـقـها اعـتـمد في
إنـتاج الـلـقاح أثـناء الـطور الـتجـريـبي على طـريقـة اللـقاح
ـقــتـول و سـيــتم حتـصـ األســمـاك عن طــريق إضـافـة ا
دة ثالثة أيام قدمة لألسماك  نتج إلى العليقة ا اللـقاح ا
ــلـقــحـة مــقـارنـة ـنــاعي لألســمـاك ا ـسـتــوى ا وتـقــيـيـم ا

لقحة).  باألسماك غير ا
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أعـلـنت دائـرة الـبـيطـرة عن تـمـكن فـريق من بـاحـثـيـها من
رض الكوي هيربس سبب  عزل و تـشخيص الفيروس ا
الـــذي أصـــاب حـــقـــول تـــربـــيـــة األســـمـــاك في عـــدد من
احملافظات. وأكدت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس
أن (فـريـقا بـحـثـيـا مـكـونا مـن عدد من الـبـاحـثـ شـكـلته
ـشـروع إنـتـاج لقـاح مـقـتـول لـتـحـص الـدائـرة للـقـيـام 
ـرض الـفـيـروسي كـوي هـيـربس اسـمـاك الـكــارب ضـد ا
رض عن شروع إلى الـسيطرة على ا فيـروس  ويهدف ا
زارع السمـكية باستـخدام اللقاح الذي طريق حتـص ا
سـيـقوم الـفـريق الـبـحثي بـإنـتـاجه لـلتـقـلـيل من الـهالكات
ـزارع واخلــســائـر االقــتــصــاديــة الــتي تــتــعــرض لــهــا ا
ـــرض). وقــال ان الـــســمـــكــيـــة جــراء اإلصـــابــة بـــهــذا ا
ـشـروع الــذي سـتـكـون مـدته عــامـا واحـدا يـتـألف من (ا
ـرحـلـة األولـى تـتـضـمن عــزل الـفـيـروس ثالث مـراحـل ا
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ــتـظـاهــرون في بـغـداد واصل ا
واحملــافـــظــات االحــتـــجــاج في
ســــاحــــات االعــــتــــصــــام وسط
حتـذيــرات من مـحـاوالت بـعض
االطــراف لـلـهـيـمـنـة مـرة اخـرى
عــــــلـى احلــــــكــــــومــــــة واعـــــادة
احملـــاصـــصـــة الى الـــواجـــهــة.
وحــذر نـــاشــطـــون لـ (الــزمــان)
ـــطـــالب امس (مـن تـــســـويـف ا
ــشـروعــة الـتي يــدعــو الـيــهـا ا
ـنـتـفض في احلـراك الـشـعـبي ا
بـغـداد واحملـافـظـات اجلـنـوبـية
والســيـمـا ان اطـرافـا سـيـاسـيـة
تـواصل حـراكـها لـلـهـيمـنـة مرة
اخــــــرى عـــــلـى الـــــوزارات وفق
مــنـهج احملـاصـصـة الـذي نـخـر

جــسـد الـدولـة طـوال الـسـنـوات
اضـية) مهـددين بـ (تـصعـيد ا
ــوقف االحـتـجــاجي في حـالـة ا
عـدم اخـتيـار رئـيس وزراء غـير
جــــدلي وبــــحـــــسب الــــشــــروط
واصـفات التي اعـلنت عـنها وا
سـاحـات الـتـظـاهر) واكدوا ان
(الــتـظــاهــرات قــدمت عــددا من
ـعوق الشـهداء والضـحايا وا
وبالتالي فـان اي مشروع تبادر
اليه الكتل السـياسية مرفوض
وسـنـســتـمـر في االعــتـصـامـات
والــــضــــغط حـــــتى الــــرضــــوخ
طالب الـشعب احلقـة واختيار
احلــكــومــة من الــتــكــنــوقـراط).
وجدد حـملـة الشهـادات العـليا
إحـــتــجـــاجــاتـــهم قــرب مـــكــتب
رئـــيـس الـــوزراء في مـــنـــطـــقـــة

العالوي. وقـال شهـود عيان ان
(حملة الشـهادات العليا جددوا
إحـــتــجــاجـــاتــهم بـــســبب عــدم
تـطـبــيق وعـود تــعـيـنــهم الـتي
أطلقت قـبل اشهـر). وتشهد ذي
قار وكربالء والنـجف والبصرة
والـسـمـاوة والـديـوانـيـة هـدوءا
حـذرا بعـد الهـدنـة التي اعـلنـها
رئـيس التـيار الـصـدري مقـتدى
الـصـدر قـبل ايـام  واسـتـشـهـد
متـظاهـر وإصابـة اثنـ آخرين
بـوقـوع اشـتـبـاكـات مع الـقوات
االمنـية بعـد محـاولة محـتج
إغالق جامـعـة في ذي قار امس
االول. وأشــار شـهــود عـيـان أن
(االشـتــبـاكـات انــدلـعت عــنـدمـا
تــــــــــــصــــــــــــدى رجــــــــــــال األمـن
لـلـمتـظـاهرين أثـنـاء محـاولـتهم

ــا أدى إلى إغـالق اجلــامــعــة 
اســـتــــشـــهـــاد مــــحـــتج وجـــرح
آخرين). وفي تطور الحق  حل
الـــصــدر اصـــحــاب الـــقــبـــعــات
الــزرق. وقـال في تــغـريــدة عـلى
مــوقع تـــويــتـــر (أنـــنــا نـــســمع
بـضـغـوطـات حـزبـيـة وطـائـفـية
فهذا ؤقتة  لتشكيل احلكـومة ا
يعـني ازدياد عدم قـناعتـنا بها
بل قـد يـؤدي إلى اعالن الـتـبرؤ
مــنـــهـــا  بـــعــد أن اضـــطـــررنــا
للسكـوت عنها فـإننا ال زلنا من
وأضاف ـطالـبـ باإلصالح)  ا
أن (الـــثــورة بـــدأت تــدريـــجــيــاً
بــالــعـــودة الى مــســارهــا األول
بـــرغم من وجــود خــروقــات من
بعض اخملربـ ودعاة العنف 
وأملي بـالثوار انـهم سيعـملون

عـــلى إقــصـــاء هــؤالء بـــصــورة
تـدريـجـيـة وسـلـمـية  لـذا أعلن
حل الـقـبـعـات الزرق وال أرضى
بــوجــود الــتــيـار بــعــنــوانه في
ظاهـرات إال إذا اندمج وصار ا
مــنـهم وبــهم بــدون الــتــصـريح
بــانــتــمــائـهم) داعــيــا الــقـوات
األمـــنــيــة الـى (فــرض االمن من
جهة وإبعاد اخملـرب وحلماية
الـثـوار الـسلـمـيـ من أي جـهة
تـعـتـدي عـلــيـهم ولـو كـانـوا من
يـــنـــتــمـــون لي ظـــلـــمــاً وزوراً)
وتــابع (ال زلت انــتــظــر نــتــائج
الــتــحــقــيق في حــادثــة ســاحـة
الـــصــدريـن في الـــنــجـف ألقــوم
بــواجــبي الــشــرعي والــوطــني

إزائهم).
 ورأى الــــــنـــــائـب عن حتــــــالف

الـــفـــتـح حـــسن ســـالم أن فـــرق
مـكـافـحة الـدوام مـشـروع مـكمل
لـداعش الفـتـا إلى انـهـا تـتـلقى
أوامرها من أمريكا. وقال سالم
في بيان امس إن (فرق مكافحة
الــــدوام هـــو مـــشــــروع مـــكـــمل
لـداعش وعلى االجـهـزة االمنـية
ان تــقـــوم بــواجـــبــهـــا وتـــلــقي
ـادة الـقـبض عـلى هـؤالء وفق ا
 4 ارهـــــاب) بــــحـــــسب قـــــوله
مـــشــيـــرا الى ان (هـــذه الـــفــرق
ــنـحــرفــة تــتــلـقـى االوامـر من ا
الــســفــارة االمــريــكــيــة لــتــقــوم
بـاالعـمال الـتـخريـبـية وتـعـطيل
ـؤســسـات الـتــعـلـيــمـيـة وهي ا
بعيدة كل البعد عن التظاهرات
الـــســـلـــمــــيـــة وتـــدعم وتـــمـــول
بـاالمـوال اخلـلـيـجـيـة) عـلى حد

تعبيره.
 واعـــلــنت مـــفــوضــيـــة حــقــوق
االنـســان عن حـصــيـلــة جـديـدة
لضـحايا الـتظاهـرات في بغداد
واحملـافـظـات مـطـالـبـة الـقـوات
ـتظاهرين الـسلمي االمنية وا
ـزيد من التـعاون والتـنسيق با
. وقـــــالت ـــــســــيـــــئــــ وفـــــرز ا
ــفـوضــيــة في بــيــان امس إن ا
ـفـوضـيـة تواصل (فـرق رصـد ا
ـا رافق الـتـظـاهرات تـوثـيـقـهـا 
ـاضــيــ في خالل الــيــومــ ا
بـــغـــداد وبـــاقي احملـــافـــظــات)
مــعــربــا عن اســفه (الســتــمــرار
الـــعــنـف والـــتـــصـــادمـــات بــ
ـتـظـاهـرين الــقـوات االمـنـيـة وا
ـــا ادى الى فـي بـــعــــضـــهــــا 
اسـتـشـهـاد مـتـظـاهـر واحد  في
مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار واصـــابــة
اخــــرين اضـــافــــة الى اصـــابـــة
اثــنـ من الــقـوات االمــنـيـة في
مـنطـقة سـاحة الـوثبـة اثر قـيام
عــــدد مـن األشـــــخــــاص غـــــيــــر
ـنـضـبـط بـاسـتـخـدام قـنابل ا
ـولـوتـوف والـقـنـابل الـيـدويـة ا
واألسلـحة الـناريـة ضد الـقوات
االمـنيـة وكذلك تـسـجيل حـالتي
اخـتـطـاف لـنـاشـطـ في بـغداد

والنجف).

وصل  o¹dŠ∫ رجال االطفاء يخمدون حريقا في اجلانب االيسر من ا

ÃuKŁ∫  التساقط الكثيف للثلوج يودي بحياة احد عناصر احلشد الشعبي
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متظاهرون في
الديوانية ينظمون
مهرجانا رياضيا

وثقافيا
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