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العب نـــادي اربـــيل من دخـــول ا
جراء ما حصل بعد مباراة اربيل

والصناعات الكهربائية.
وقـالت الـلـجـنـة في بـيـان تـلـقـته
(الزمان) انه (بعـد مناقشـة تقرير
مـــــــشــــــــرف مـــــــبـــــــاراة اربــــــــيل
والـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة قررت
ـباراة صـبحي حرمـان مشـرف ا
كامل من اإلشراف على مباريات
ـوسم كـامل بـسـبب عدم الدوري 
تـــصـــرفه بـــصــرامـــة وســـمــاحه
دخـول اجلـمــهـور). وأضـافت انه
(تقـرر أيضا  نـقل مبـاريات نادي
اربــيـل خــارج مــلــعـــبه ولــثالثــة
ادوار ومن دون جـمـهـور فـضال
عن حـرمـانه من مـرافـقـة فـريـقـهم

ـوسم). وبـيـنت انه ( لـنـهـاية ا
فــرض غــرامــة عـلـى نـادي اربــيل
قـدرهـا عـشـرة ماليـ ديـنـار إما
فــــيـــمـــا يـــخص مـــبـــاراة نـــاديي
النـجف والكـهربـاء فقـررت جلنة
االنــضـــبـــاط مــعـــاقـــبــة مـــشــرف
ـــبــاراة عـــبــد الـــكــاظـم حــسن ا
ـبارات باحلرمـان من اإلشراف 
بسبب سماحه بدخول اجلمهور
ومعاقـبة مشـرف فريق الكـهرباء
حــســ زهــراوي بـحــرمــانه من

.( بارات مرافقة فريقه 

ـــعـــتــصـــمـــ وتــأيـــيــد الســـنــاد ا
ـشـروعـة في احلـصول مـطـالـبـهم ا
عــلى احلــقـوق واخــتــيـار حــكــومـة
بـعيـدة عن احملـاصصـة واالجندات
الــســـيــاســيــة النــقــاض الــبالد من
االوضـاع الـراهنـة الـتي تشـهـدها)
ـتــظــاهـرات طــالـ مــؤكــدين ان (ا
ـي لـــلــــمـــرأة خـالل الـــيــــوم الــــعـــا
ـغـتــصـبـة بــأسـتـرجــاع احلـقــوق ا
ومـحاسـبة الـفاسـدين ومحـاكمـتهم
وكــذلك اجــراء انـتــخـابــات مـبــكـرة
ـي لـضــمـان ونــزيــهـة بــأشـراف ا

ثـلي الشـعب احلـقيـقي وصـول 
ـان). وكـان نـاشـطـون قـد الـى الـبـر
رأة في ساحات اشـادوا بحضور ا
ـعـتـصـم االحـتـجـاج ومـسـانـدة ا
لـــــلــــــضـــــغـط عـــــلى احلــــــكـــــومـــــة
طالب. وقال والـسياسي لتـلبية ا
نــــاشـــطـــون لـ (الــــزمـــان) امس ان
ـرأة العـراقية (الـدور الذي قـدمته ا
ـــتــمـــثل خـالل االحــتـــجـــاجـــات وا
ـتــظـاهـريـن واسـعـاف ــسـانــدة ا
اجلــــرحـى مــــنـــهـم ال يــــقل عن دور
الــرجل فــهي اعـطـت لـلــحـراك قـوة

حــيث كــانت بـعــضـهـن في مـقــدمـة
صــفــوف االحــتــجــاج لــلــمــطــالــبـة
ــشــروعــة الى اجــنب بــاحلــقــوق ا
تـقـد الدعم الـلـوجسـتي كـالطـعام
ـواد االغاثـية االخرى) مـؤكدين وا
رأة ومساندتها انه (لـوال حضور ا
ـا استـمرت االحـتجـاجات بـقوتـها
احلـالـيـة برغم من مـحـاوالت بعض
اجلـهـات حلرف مـسـار التـظـاهرات
ــطـالـبــة بـأخـتــيـار حـكــومـة غـيـر ا
جـدلية) مـؤكدين ان (االحـتجاجات
الـسـلـمـيـة مـسـتـمـرة حـتى حتـقـيق
ــطــالب احلــقــة الـتي دعــا الــيــهـا ا
الـوطـنـيـون واخملـلـصـون من ابـناء
الـــبـــلـــد الـى جـــانب تـــوجـــيـــهـــات
ـــرجــعــيــة النـــقــاض الــعــراق من ا
احملـاصصة احلزبـية).وافاد شهود
اخــــريـن  بــــوقــــوع ثالث شــــهــــداء
واصـــابـــة 12 خـالل اشـــتـــبـــاكــات
وقـعت قـرب سـاحـة اخلالنـي. واكد
الـــشـــهـــود فـي تـــصـــريح امس  إن
(هـنـاك اشـتبـاكـات مـتقـطـعـة ضمن
مــقـــتــربــات اخلالني بــ الــقــوات

ــتــظــاهــرين حــيث  االمــنـــيــة وا
تـسـجيل 12 حـالة اصـابة بـعضـها
خطرة). وفي ذي قار  اشار شهود
عــيـان الى قـيــام مـحـتــجـون بـقـطع
تــــقـــاطع الــــبـــهــــو وسط مــــديـــنـــة

الناصرية باالطارات احملترقة.
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ـطاحن االهـلـية هدد اصـحـاب ا
بـــأيـــقـــاف الـــعـــمـل في جـــمـــيع
احملــافــظــات النــعــدام اجلــدوى
االقـــتــــصـــاديـــة وعــــجـــزهم عن
مطـالـب االسـتـمـرار بـالـعـمل  
وزير الـتجـارة باالسـتجابـة لهم
ــــا يـــضـــمن وتـــقــــد الـــدعم 
االستـمـرار بعـملـيـة انتـاج مادة
الـــطــحـــ الـــتي تـــدخل ضـــمن
مـفـردات البـطـاقـة الـتـمـويـنـية .
ـــطـــاحن في وقـــال اصـــحـــاب ا
منـاشـدة لوزيـر التـجـارة محـمد
هاشم الـعـاني اطلـعت (الـزمان)
مطـحنة عليـها امس ان ( 282 
اهلية في 19 محافظـة تتعرض
شكـالت كثيـرة وخسـائر مـالية
فــادحــة ال تـــتــنــاسـب مع حــجم
االستـثمـار االقتـصادي ومردود
ـا يــنـذر بــتـوقف ـال   رأس ا
ادة الطح العملية االنتاجية 
بالـكامـل الذي سـينـعـكس سلـبا
ــواطن ويـــعــرضه عــلى قـــوت ا

للخطر وبرغم استـمرار تسويف
اطلـة الشـركة الـعامة طالـب و ا
لـتـصــنـيع احلــبـوب والـوزارة في
ــشـكالت  ايــجـاد حــلــول لــتــلك ا
ـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة وبـــ ا
واالخالقية والـتحـديات الكـبيرة 
ـطـاحن بالـعـمل الكـثر استـمـرت ا
عــــامــــا) واضــــافــــوا ان من  12 
طاحن االهلية تشكل نسبة 97 (ا
ــطـاحن ـئــة بــيــنـمــا تــشــكل ا بــا
ـئـة من الـطـاقـة احلـكـومـية  3 بـا
االنـتـاجـية فـي الـعراق  اذ تعـمل
ـــطـــاحن وفـق الـــبـــطـــاقـــة تـــلـك ا
ــادة الـــتــمـــويـــنـــيــة اخلـــاصـــة 
واطن الطـحـ الـتي تـعـد غـذاء ا
الــعــراقي والــدعــامــة االســاســيــة
لضمان الـغذاء الوطني) مؤكدين
ـادة اصـبح في االونة ان (توفـيرا
االخـيـرة مـهـدد وعـرضـة لـلـتـوقف
ـــقـــبـــلـــة نـــتـــيـــجـــة ـــدة ا خالل ا
اخلـسـائـر الـتي تـلـحق بـأصـحاب
ـطـاحن بـسـبب ارتـفـاع تـكالـيف ا
العـملـية االنـتـاجيـة  والسيـما انه
طاحن منذ عام 2003 تقوم تلك ا

بــــطـــحـن احلـــبــــوب وفق نــــظـــام
البـطاقـة الـتمـوينـيـة مقـابل اجور
طــــحـن عــــشــــرة دوالرات لــــلــــطن
الـــواحــــد اضـــافـــة الـى كـــمـــيـــات
الــنــخــالــة الــنــاجتــة من عــمــلــيـة
الـطـحن) واشـاروا الى ان (وزيـر
الكي التجارة في حكومة نوري ا
عــام  2008 طـــلب من اصـــحـــاب
ـطـاحن وبــشـكل مــوقت لـصـالح ا
الشركـة العامـة لتصنـيع احلبوب
 تــصـــويب وضــعـــهــا والـــتــبــرع
ـئـة مـن الـنـخـالـة بـنـسـبـة  13 بـا
كونهـا تعـاني من خسـائر مـالية 
لكن هذا االسـتقـطاع استـمر حتى
ـتـغيـرات الـتي حدثت االن برغم ا
في الـبالد الــتي انـعـكــست سـلـبـا
على تـكالـيف انتـاج الطـح دون
التفاتة الوزارة لهذا االمر واعادة
ستـقطعة النظر في تـلك االجور ا
ـا يـنـصف اصـحاب وتعـديالهـا 
واسـتـطـردوا ـطـاحن االهــلـيـة)  ا
تـغـيـرات التي بالـقـول ان (ابـرز ا
حــــدثت هي ارتــــفــــاع تــــكـــالــــيف
العـمـليـة االنـتاجـية مـا بـ عامي

 2003 و 2020 بنسبة تصاعدية
ــئـة ــئـة الـى الف بـا من  800 بـا
اســـــتــــنـــــادا لــــبـــــيــــانــــات وزارة
التخطيط وهذا االمر معلوم لدى
وزارة الـــتـــجـــارة مـن خالل كـــلف
ـعـامل احلـكـومـيـة التي تـشغـيل ا
تديـرها شـركة تـصنيـع احلبوب 
بحيث ارتفعت نسبة نقل احلنطة
ـئـة واجــور الـعـمـال الى  800 بـا
ــئــة وشــراء ونــقل مـادة  600 بـا
ـولـدات بـنـسـبة الـكـاز لـتـشـغـيل ا
ــئــة  واكـــيــاس تــعـــبــئــة الف بـــا
ــئــة واالدوات الـطــحـ  400 بــا
االحـتـيـاطـيـة والـصـيـانـة بـنـسـبـة
ئة واجـور الكهرباء الف  600 با
ـئة الى جـانب اجور الـضريـبة با
والـضـمـان االجـتـمـاعي واالنـدثـار
ــقــدم الصــحــاب والــغــاء الــدعم ا
ــــطـــــاحن) وتـــــابع اصـــــحــــاب ا
ـشكالت طـاحن انه (رافق تلك ا ا
ــطـاحن من انـخــفـاض حــصص ا
احلــنـطــة اجملــهـزة بــســبب كــثـرة
ـطـاحن ومـنح الـشـركـة عـشـرات ا
االجــازات دون تــخــطــيط مــســبق

واخــــتـــــزال حــــصص
ــــطـــاحـن االهـــلــــيـــة ا
ـــــطــــاحن لــــصـــــالح ا
احلـكـومــيـة كـون مـنح
االجــــازات اجلــــديــــدة
بــحــاجــة الى مــوافــقـة
ــــا الـــــتـــــخـــــطـــــيـط 
يـــتــــنـــاسب مـع خـــطط
الــتـنــمــيــة اضــافـة الى
تـــــقـــــلـــــيـص حـــــصص
الــطــحن لــلــمــواطن من
8  12 حـــــــصــــــــة الى 
ــا حــصص  ســنــويــا 
ادى الى انخـفـاض عمل
طـحـنـة سـنـويـا وكذلك ا
دعوم عدم توفير الكاز ا
واالكــيــاس والـــكــهــربــاء
وانخفاض اجور الطحن
ئة نتيجة بنسبة  20 با
انــــــخــــــفــــــاض الــــــدوالر
ـسـوغ والـتـأخــيـر غـيــر ا

بـــصـــرف اجــــور الـــطـــحن وقـــلـــة
الـواردات مـقـابل خــسـائـر فـادحـة
يـــتـــعـــرض لــــهـــا اصـــحـــاب تـــلك

ـــطـــاحن) الفــتــ الى ان (هــذا ا
االمر يـتطـلب تـدخال فوريـا لعالج
ــشــكــلــة وايــقــاف انــهــيــار هـذا ا

الـــقـــطـــاع الــصـــنـــاعي الـــوطـــني
ــوضــوع واحلــيـــوي والهــمــيـــة ا
يــرجى زيــادة اجـــور الــطــحن من
عــــــشــــــر دوالرات الى  30 دوالرا
لــلـطـن الـواحــد من اجل تــغــطــيـة
كـلف االنـتاج  والغـاء اسـتـقـطاع
ئة من مادة النخالة نسبة  13 با
التي تعد استحقاقا للمطحنة كما
كــان مــعــول به قــبل عــام  2008
وتـوزيع الـطـاقـات بـشـكل مـتـساو
ـطاحن احلـكومـية واالهـلية ب ا
بــحـسـب الـطــاقــة الـتــصــمـيــمــيـة
مـطـالـب لـلـمــطـحـنــة الـواحـدة) 
دعوم (بتوفـير الكـهرباء والـكاز ا
ــطــاحن من الــضــرائب واعــفــاء ا
كونها تعمل لصالح القطاع العام
ــوجب الــبــطــاقــة ــئـــة  مــئــة بــا
الـتــمـويــنـيـة  وتـعــويض نـســبـة
الشـوائب لـلـمـطـاحن من احلـبوب
ـواصـفة ـئـة وفق ا بـنـسـبة  5 با
الـــعـــراقـــيــة مـع مـــنع اســـتـــيــراد
الـــطــحـــ الــصـــفـــر والــتـــجــاري
ــنـتج وتـطــبـيق قــانـون حــمـايـة ا
الـــــوطـــــنـي او زيـــــادة الـــــرســــوم

الكمركيـة فضال عن تقد قروض
ـطـاحن السـتـيراد مـيسـرة لـتـلك ا
احلنـطة تـكون مـعفـاة من الفـائدة
مقـابل ضمـانات عـقارية و تـعديل
ــطــاحن الــعــقـــد بــ اصــحـــاب ا
وشـــركــة احلـــبـــوب وفق مـــبــاد
ـطاحن العـدالة) ودعا اصـحاب ا
الى (جــــعل حــــصص الــــطــــحـــ
للـمواطن  12 حصـة سـنويـا بدال
من  8 او  10 كـونـنـا مـستـمـرين
بــصــرف رواتب الــعــامــلــ ودفع
الـضــمــان االجـتــمــاعي طـوال 12
شهـرا من الـسـنة  واعادة صرف
ـطاحن مبـالغ النـخالـة الحصاب ا
واتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة
بحق اجلهـة التي تعـترض صرف
بـالغ رغم تخـصـيصـها وحتـديد ا
ــوارد وعــدم مــفــهــوم تـــغــطــيــة ا
استـغالله من الشـركة اضـافة الى
ـــطــاحن عـن الــضــرر تــعـــويض ا
ــتــعــمــد الــذي حلق بــهــا جــراء ا
ـــنح االجـــازات  مع ـــتـــاجـــرة  ا
ايـقـاف مـنح االجـازات اجلـديـدة)
ـثل عن مـشــددين عـلى (اشــراك 

ـطـاحن في جلنـة اخلـطة تلك ا
ا يـتعلق بـأنتاج في الشركـة 
ــال ــادة وايــقــاف الــهــدر بــا ا
الـعـام في عـقــود نـقل الـطـحـ
وحــــــصــــــر ذلـك وفق االجــــــور
الـــســـائـــدة لـــضـــمـــان سالمـــة
ــادة لـــلـــمـــواطن مع وصـــول ا
الـرقـابــة عـلى الــوكالء من قـبل
ــطــحـــنــة لـــضــمــان صــاحـب ا
وانـصـاف سـرعــة الـتـجــهـيـز  
ـطـاحن الـتي تـتـسـلم حـبـوبا ا
اقل مـن الف طـن لــــلـــــحــــصــــة
ـا يـضــمن عـمــلـهـا الـواحــدة 
الـــشــهـــري دون تـــعــريـــضـــهــا
لـلــخــســائـر) وهــدد اصــحـاب
ـــــــطــــاحن بـ (الــــتــــوقف عن ا
الـعـمـل في جـمـيع احملــافـظـات
وعـدم اســتالم احلــبــوب حلـ
الــنـــظــر بـــجــمــيـع مــطــالـــبــهم
ــــوافــــقــــة عــــلــــيــــهـــا  وان وا
الـتـــــوقف عن الــعــمل سـيــبـدأ
بــعــد انــتــهــاء طــحن احلــصــة
ـادة خالل الـعام الـثـانـية مـن ا

اجلاري). 
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ـالية النـيابية عن كشفت اللـجنة ا
مـــســــاعٍ إلجــــراء تـــعــــديل شــــامل
وجــديـــد عــلى قـــانــون الـــتــقـــاعــد
وحد. وقـال رئيس الـلجنـة هيثم ا
اجلــبـــوري في تــصـــريح اطـــلــعت
علـيه (الزمـان) امس أن (الـبيـانات
الواردة من هـيئـة التـقاعـد توضح
أن  200 ألف درجـــة وظــــيـــفــــيـــة
تـشــغــر في بــدايـة الــعــام اجلـاري
و 59 ألف درجـة وظـيـفـيـة نـهـايـة
الـــعـــام حـــيث كــــان الـــتـــوجه في
تعـديل قانـون الـتقـاعد هـو إخراج
ثالثة مواليـد من الوظيفـة وتعي
شباب من اخلـريجـ اجلدد بديالً
عنـهم) واضـاف ان (هـنـاك عـجزا
ـوازنـة االحتـاديـة واي زيادة في ا
ثـل مؤشـراً سـلبـياً بهـذا الـعجـز 
كـــبـــيـــراً عـــلى زيـــادة الـــنـــفـــقـــات
وإنخفاض اإليرادات و أن ماحدث
في  2020 عن  2019 هـو زيادة
كبيرة جداً في النفقات وإنخفاض
كـبــيــر في حــجم اإليــرادات سـواء
الــنـــفــطـــيــة أو غـــيــرهـــا) واشــار
اجلبوري الى ان (نسبـة العجز قد
ـئـة من إجـمالي تصل إلى  35 با
النفقات و هذه مـشكلة حتتاج إلى
مــعــاجلـــة ســريــعــة) مــبـــيــنــا ان
(إجـمــالي نـفــقـات مــوازنـة 2020
تقـدر بـنـحو  165 ترلـيـون ديـنار
ـالي بـحـدود 56 وحـجم الـعـجـز ا
ترلـيـون دينـار) وتـابع ان (قـانون
الـية الـذي شـرعنـاه حدد اإلدارة ا
أن ال يـتــجــاوز الــعــجــز نــســبـة 3
ـــــئـــــة مـن الـــــنـــــاجت احملـــــلي بـــــا
اإلجــــمـــــالي). بـــــدوره رأى نــــائب
رئـــيس كــــتـــلــــة حتـــالـف الـــقـــوى
العـراقـية رعـد الـدهـلكي ان رواتب
ـتـقــاعـدين والـعـقـود ـوظـفـ وا ا
ـساس بـها كن ا خط احمـر وال 
فــيـــمـــا دعــا احلـــكـــومـــة الى عــدم
الـتـذرع بــقـضـايــا واهـيـة لــتـبـريـر
عجزهـا عن توفـير رواتب الـعقود.
واكـد الـدهـلــكي في بـيـان امس ان
(احلكومـة ملزمـة بتوفـير الرواتب
وان تـعـالج مـشــاكـلـهــا بـعـيـدا عن

ـواطن الــبــسـيط) واردف ارزاق ا
بالـقول ان (الـظروف الـتي مر بـها
الـبـلـد اقـتـصـاديـا في مـدة احلـرب
عــلى داعـش كــانت قـــاســيـــة جــدا
ــــــســــــاس ورغم هـــــــذا لم يــــــتـم ا
بــالـــرواتـب حتت اي عـــنــوان و
وازنات بدأ ضمن ا تضم هذا ا
الــســـابــقــة) واضــاف ان (هـــنــاك
ـتــقــاعـدين شـريــحــة كـبــيــرة من ا
والــعـــقـــود فـي دوائــر الـــدولـــة لم

يتسـلموا رواتبـهم منـذ اشهر عدة
كن القبول به او  وهذا االمر ال 
السـكـوت عـنه فـاحلـكـومـة مـلـزمة
بـتـوفــيـر تـلك الــرواتب وان تـعـمل
عــلى تـــقــلــيـص االنــفــاقـــات غــيــر
الـضــروريـة واحلــد من فـوضــويـة
ـسـوغـة لتـغـطـية االنفـاقـات غـير ا
بـالغ) وعرب الـدهـلـكي عن تلـك ا
استغرابه من (ازدواجية احلكومة
في تعاملها مع االمور فهي بوقت

ــــوظـــفـــ الـــرخــــاء ال تـــتــــذكـــر ا
تقاعدين وال تتخذ اي خطوات وا
لـزيـادة رواتـبـهم لــكـنـهـا في وقت
الـــضــــيق اول مــــا تـــذهـب له هـــو
االقتطـاع او التـاخيـر لرواتب هذه
ــهــمـــة من الــشــعب الــشــريــحـــة ا

العراقي).
ـالي لـلحـكـومة ـسـتشـار ا  وكان ا
مظـهـر مـحمـد صـالح قـد اكـد عدم
وجـــــود مـــــخـــــاوف عـــــلـى رواتب

مـوظـفي الـدولـة . وقـال صـالح في
تــــصــــريح امـس إن (احلــــكــــومــــة
الــعـــراقــيـــة تــعـــتــقـــد بــأن رواتب
ــتـــقـــاعــدين مــوظـــفي الـــدولـــة وا
والرعاية االجتماعية من اخلطوط
ـســاس بــهـا) ــكن ا احلـمــر وال 
مشيرا الى ان (هناك تـدابير مالية
ـوظـفـ تـتـبـعـها لتـأمـ رواتب ا
احلـكــومــة مــنــهــا ضــغط اإلنــفـاق
ـــشــاريـع غــيــر وتــأجــيـل بــعض ا
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تـتـقـدم جـريدة (الـزمـان) بـالـتـهاني
ـ الــعــربي والــتــبــريــكــات لــلــعــا
واالسـالمي بــــــذكـــــرى والدة امـــــام
ــتــقـ عــلي بن ابي طــالب عــلـيه ا
الــــسالم الـــتي تــــصـــادف الـــيـــوم
االثـن وتـدعو الـعراقـي جـميـعا
الـى الــتـــأسي بـــنـــهــجـه وســلـــوكه
وتــقـواه وشـجـاعـته في قـول احلق
وأال يــســتـوحــشــوا قــلـة ســالــكـيه.
واعــلـــنت مــحــافــظـــة الــنــجف عن
تـــعــطــيل الــدوام الـــرســمي الــيــوم
. وقـال محـافظ النـجف لؤي االثـن
الـيـاسري في بـيان امس انه (تـقرر
تـعطـيل الدوام الرسـمي باحملـافظة
ــوافق الـتــاسع من اذار االثــنــ ا
بــاســـتــثــنــاء الــدوائـــر الــصــحــيــة
واالمــنــيــة). واضــاف ان (ذلك جـاء
ــــنــــاســـبــــة ذكــــرى والدة ســــيـــد
ـــتــقــ أمــيــر الـــوصــيــ وأمــام ا
ؤمن االمام علي عليه السالم). ا
واعـدت دائـرة صـحة الـنـجف خـطة
لـــتـــقــــد اخلـــدمـــات الـــوقـــائـــيـــة
والــعالجـيـة في ذكـرى والدة االمـام
عـلي. وقال مدير عام صحة النجف
رضـوان الـكـنـدي في بـيان امس ان
(اخلــطـة تــهـدف الى تــقـد افـضل
توقع اخلـدمات الـطبيـة للزائـرين ا
وصـولـهم بأعـداد كبـيـرة لألحتـفال
نـاسبة وهو سـياق سنوي بـهذه ا
ـر بـكل انسـيـابـية اال ان مـتـبع و
ـنـاســبـة في هـذا الـوقت حــصـول ا
حـيث ينـتشـر وباء كـورونا يـضيف

الــيــنـا كــجــهـات صــحــيـة مــهــمـات
اضــافـيــة تـتـمــثل بـالــتـأكــيـد عـلى
نع اجلـوانب التوعية والتثقيفية  
انـتقـال العدوى واتـخاذ اإلجراءات
الـوقائـية الضـرورية) . مضـيفاً انه
(ويــتــوجـب ذلك لــبس الــكــمــامــات
ـــزدحــمـــة قــدر وجتـــنب األمـــاكن ا
اإلمــــكـــان واالبــــتـــعـــاد عـن بـــعض
ـــمــارســات االجـــتــمــاعـــيــة الــتي ا
ـارسها في الـظروف االعتـيادية 
المسة والتقبيل ألنها سبب مـثل ا

رئيس إلنتقال العدوى) .
من جـانبه قال مدير قسم العمليات
الـطبـية مـفيد ابـو غنـيم ان (اخلطة
تــتــمــثل بــنـشــر مــفــارز طــبــيـة في
ة للتعامل مع دينة الـقد مـنطقة ا
احلـــاالت الــطــارئــة) .وأضــاف ابــا

غـــنــــيم (كـــذلك تــــهـــيـــئـــة  ردهـــات
الـــطــــواريء في مـــســــتـــشـــفـــيـــات
احملـافظة ونشر سيارات اإلسعاف
في الساحات والتقاطعات العامة).
مـن جــــهــــته اوضـح مــــديــــر قــــسم
الــصـحـة الـعـامــة بـشـار كـمـونـة ان
(الـقسم نفـذ اكثر مـن حملـة صحية
ــتــابــعــة عــلـى األســواق الــعــامـــة 
واد الـغذائـية  والـتأكد ومـراقبـة ا
مـن سالمــــتــــهــــا وصالحــــيــــتــــهـــا
لـالســتــهالك الــبـــشــري  والــلــقــاء
ــــطــــاعم واحملالت بــــأصــــحـــــاب ا
اخلـــدمــة الــعـــامــة  وتــوجـــيــهــهم
بــإسـتـخـدام الــكـفـوف والــكـمـامـات
وااللــتـزام  وتــعـقــيم أمـاكن الــعـمل
ـــعــبــأة ــاء ا واســـتــخـــدام عــلـب ا

فقــط).

VŽö*« ‰ušœ s  qOÐ—√ dO¼ULł ÊU dŠ

s Š wB  ≠œ«bGÐ

خــيـم الــتــعــادل الـــســلــبي أمس
األحـد عــلى مـواجــهـتي افــتـتـاح
مـنافـسـات اجلولـة اخلـامـسة من
مـتـاز لـكرة الـقـدم فـقد الـدوري ا
انـتـهى لـقـاء الـكـهـربـاء مع الـقوة
اجلـويــة بال أهـداف والــذي اقـيم

عـــلى مـــلـــعب الـــتـــاجي لـــتــصل
اجلويـة إلى النقـطة الـعاشرة في
صـــدارة تــرتـــيب الــفـــرق بــفــارق
األهداف عن الـنـفط فيـمـا أصبح
رصــيــد الـكــهــربـاء نــقــطــتـ في
ــركــز 14 (قــبل األخـــيــر) وفي ا
ــبــاراة الــثــانــيــة خــرج فــريــقـا ا
الــنـجف وأمــانـة بــغـداد بــنـقــطـة

واحدة بـعد التـعادل أيـضا بدون
أهداف ورفع النجف رصيده في
ــركـز الــثـالث الى ثــمـان نــقـاط ا
وأمانة بغداد إلى النـقطة الثالثة

ركز 12 . في ا
الى ذلك قــررت جلـنـة االنــضـبـاط
في االحتاد الـعـراقي لـكرة الـقدم
أمس األحــد حــرمــان جــمــاهــيــر

∫…d¼UEð

جانب من
الشعارات
التي رفعها
تظاهرون ا
في الناصرية

امس

ــهــمـــة إضــافــة إلى مـــعــاجلــات ا
أخرى) مبـينـا ان (مـا يعـادل ثلث
الشـعب الـعراقي يـتـسلم دخالً من
احلـكــومـة بــشـكـل مـبــاشـر وغــيـر
مباشر فضالً عن القطاع اخلاص
الذي هـو اآلخـر يعـتـمـد على دخل
واسـتـطرد ـتـقـاعد)  ـوظف أو ا ا
بالقـول ان (االنخفـاض في أسعار
الـنــفط يــتـرك تــأثــيـراً لــكن هــنـاك

معاجلات مالية صارمة). 
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شـــاركت االالف من الـــنــســاء خالل
ي للـمـرأة في تـظـاهرة الـيـوم الـعـا
ـــســـانـــدة بـــســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر 
ــعــتــصـمــ وتــأيــيـد مــطــالــبـهم ا
ــــشـــروعــــة في احلـــصــــول عـــلى ا
احلـقـوق واخـتـيـار حـكـومـة بـعـيدا
. وقال شهود عن تدخل السياسي
عـيان ان (االالف من النساء شاركن
في تــظـاهـرة فـي سـاحـة الــتـحـريـر
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رجـحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـنقل ان يـكـون طـقس اليـوم االثـن
ـناطـق كافـة صـحوا والـعـظمى في ا
في بـــغـــداد 28 مـــئـــويـــة. واشــارت
الــهــيـــئــة في بــيــان امس ان (طــقس
ـــنــاطق كـــافــة الــيـــوم االثــنـــ في ا
صـــحــــو ودرجــــات احلـــرارة تــــبـــدأ
بــاالرتـفــاع الـتــدريــجي حـيث تــكـون
ـتــوقــعـة درجــة احلــرارة الـعــظــمى ا
ـدينـة بغداد   28 مـئوية) واضاف
ان (طــقـس غــدا الــثالثـــاء ســيــكــون
ـناطق غـائمـا جـزئـيـا الى غـائم في ا
كـــافـــة وتــــكـــون درجـــارت احلـــرارة
مــقـاربـة لـلـيـوم الــسـابق امـا حـركـة
الريـاح جـنـوبيـة شـرقـية خـفـيـفة الى
مــعـتــدلـة الــسـرعــة). وضـرب زلـزال
بـــقــوة  4.8 درجـــة عـــلى مـــقـــيــاس
ريـخــتـر جــنـوب غــربي ايـران. ووقع
ـحافـظة الـزلزال في مـدينـة سالـند 
خـوزسـتـان   وكـان مــركـز الـزلـزال
عـند الـتقاء خـطي الـعرض الشـمالي
 0 والــطـول الــشــرقي وفي عــمق 9
كـــلــومـــتــر حتـت ســطح االرض ولم
تـرد لغايـة االن اي تقـارير عن وقوع
اضـرار جراء الزلـزال الذي شعر به
ايــــضـــا ســـكـــان دزفــــول وكـــتـــونـــد
شك باحملافـظة االيرانـية. كما وانـد
ضـرب زلزاال بقوة  6.2 درجة جزر

ماديرا البرتغالية.  
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ئة وأضاف احلسني مـدعومة من الدولـة بنسبة  50 بـا
ان وزارة الـــزراعــــة عـــمــــلت وبــــشـــدة عــــلى انــــصـــاف
ـهـنــدسـ الـزراعــيـ وتـشــجـيـعــهم عـلى االســتـثـمـار ا
الزراعـي الذي بدوره يساهم في تشغيل االيدي العاملة
وامـتــصـاص الـبــطـالــة  فـضال عن الــزيـادة االنـتــاجـيـة
ـنـتج الـوطـني وفي خـتـام الـلـقـاء قـدم الـوفـد الـضـيف بـا
شكـره وامتـنانه عـلى التعـاون التـام والدعم الـذي يقدمه
احلسـني للـمهنـدس الزراعي كـونه العجـلة االساس في
تقـدم الـعمـلـيـة الزراعـيـة وصـوال الى افضـل انتـاج كـما

نوعا)ً.
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استـقـبل وزيـر الـزراعة صـالح احلـسـني رئـيس مـجلس
ــرفق له حـيث  اخلـدمــة مـحــمـود الـتــمـيـمـي والـوفـد ا
هـندسـ الزراعـي كـونهم احد التـباحث حـول تعـي ا

همة للمجتمع. الشرائح ا
 وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان احلسني اكد خالل
ـهندس الزراعي من خالل اللـقاء ان (دعم لشريحة ا
جمـلة من التسـهيالت اهمهـا تخصيص قـروض ميسرة
ــــصــــرف الـــزراعـي حـــال تــــوفـــر ارض زراعــــيـــة من ا
وتـوفـيــر بـذور واسـمـدة وشـمـولــهم بـاخلــطـة الـزراعـيــة 
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بـحث رئـيس اجلـمهـوريـة برهم
صـــالـح مع وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
ــصــري ســامـح شــكــري الـذي ا
وصـل الـى بــــــــــــغـــــــــــداد امـس
الـتـطورات االقـلـيمـيـة والدولـية
شترك وتوسيع افاق التعاون ا
. وقـال بـ الــبـلـدين الـشـقـيـقـ
بـيان تـلقته (الـزمان) ان (صالح
اسـتــقـبل وزيـر خـارجـيـة مـصـر
سـامح شكري الـذي نقل رسالة
مـن الـــرئــــيـس عـــبــــدالــــفــــتـــاح
ائية الـسيسي بشأن احلـقوق ا
ــــصــــر فـي ســــد الــــنــــهــــضــــة
والـتطورات اإلقـليميـة والدولية
وذلـك في إطـــــار الــــتــــنـــــســــيق
ـستمر بـ البلدين والـتشاور ا
)  واكــــد صـــالح الـــشـــقـــيـــقــ
(أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـالقــات
الثنائية واألواصر األخوية ب
الـبلدين واحلـرص على توسيع
آفـــاق الــتـــعــاون فـي مــخـــتــلف
اجملـاالت) مـشـيـرا الى ان (دعم
ــصـــر فـي ســعـــيـــهــا الـــعـــراق 
ائـية بـشأن حلـمـاية حـقوقـهـا ا
قـضية سد النهضة على أساس
ـا ال يؤدِي الـقـانـون الـدولـي و
ــــصـــــالح مــــصــــر لـإلضــــرار 
ــائي) وشـــدد عــلى وأمـــنــهــا ا

ـشــتـرك بـ (ضــرورة الـتـنــسـيق ا
الــدول الــشـقــيــقــة والـصــديــقـة في
مـجـال مـكـافـحـة اإلرهـاب وجتـفيف
ـا يــســهم في تــعــزيـز مــنــابــعه و
األمـن واالســـتــــقـــرار والــــسالم في
ــنـطــقـة) وحــمل صـالـح (شـكـري ا
حتــيـــاته لــلــســيــسـي وتــمــنــيــاته
زيد من الـتقدم صري بـا لـلشـعب ا
واالزدهــار). بــدوره  نـــقل شــكــري

حتـــيـــات (الـــســـيــسـي وامـــنــيـــاته
لـــلــشـــعب الــعـــراقي بــاالســـتــقــرار
واألمـان) مؤكـداً (وقوف مـصر الى
جانب العراق ورغبتها اجلادة في
اسـتمرار تطوير الـعالقات الثنائية
وزيــادة حـجم الـتـعـاون والـتـشـاور
ــــصـــالح ــــا يـــخــــدم ا الــــبـــنــــاء 

شتركة).  ا
ووصـل شــكـــري الـى بــغـــداد امس

االحــد وكــان في اســتــقــبـالـه وزيـر
اخلـارجية محـمد علي احلكيم.ومن
ــقـرر ان يـلـتــقي شـكـري عـدداً من ا
ــسـؤولـ الـعــراقـيـ لــلـتـبـاحث ا
بــشــأن الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ
الـــبــلــدين. وبـــدأت جــولــة شــكــري
ائـية بـشـأن حمـاية حـقـوق مصـر ا
في قــضـيـة سـد الــنـهـضـة بـاالردن
ومـن ثم الـــعــراق وتـــنـــتـــهي بـــعــد

لــقــاءات مع مــســؤولــ في دول
اخلليج.

واســـتــقــبل صـــالح امس االمــ
الــــعـــام جملـــلس االمـن الـــقـــومي
االيــراني عــلي شــمــخــاني الـذي
يــــزور بـــغــــداد حـــالــــيـــا. وكـــان
شـمخـاني قد التـقى نائب رئيس
مـــجــــلس االمن الـــوطــــني فـــالح

الفياض.


