
بعصصد نقا�صصس ي�شوبصصه احلصصذر والتوج�صصس تفهصصم الكيميائصصي الب�صصري 
املخ�صصرم عصصالء خ�صصر التميمي اأن حتذيصصر املتعاطصصن وعائالتهم 
هصصو الغاية من ك�شف طصصرق ت�شنيع "الكر�شتال" حمليصصا، اإذ ت�شتخدم 
مكونصصات املخدر يف معامل البال�شتيصصك والعطور اأو حتى املنظفات، 
والتصصي يعمد امل�شنعصصون اإىل التخفصصي وراءها وا�شتعمالهصصا كواجهة 
مزيفة من اأجل احل�شول على مواد حام�س الهايدروكلوريك وميثيل 
البانزين والأ�شيتون ومركب الفينيل التي تدخل يف عملية الت�شنيع.
ويتابصصع ال�شيصصديل اخلم�شينصصي حديثصصة مو�شحصصًا اأن تاأمصصن املصصواد 
ال�شناعيصصة اأكصصر �شهولصصة مصصن العن�ر الثصصاين وهو العقاقصصر الطبية 
والتصصي يحتاج امل�شنعون اإىل كميات كبرة منها ما يجعلهم بحاجة 
اإىل �ريك �شيديل اأو �شاحب خمزن دواء متواطئ فيما يلجاأ بع�شهم 
اإىل �صصراء كميصصات �شغصصرة من العقاقصصر من جمموعصصات كبرة من 
ال�شيدليصصات. وت�شبه املصصادة امل�شنعة بلورات الكري�شتصصال امله�شمة، 
وت�شنصصف �شمصصن جمموعصصة الأمفيتامصصن والفينيثيالمصصن املن�شطة، 
والتصصي توهم املتعاطصصي بزيادة طاقته اجل�شديصصة والن�شاط وال�شعادة 
والثقصصة بالنف�صصس، كما ي�صصرح التميمي لفتصصا اإىل اأن العقاقر الطبية 
الداخلصصة يف ت�شنيصصع الكر�شتال ت�رف ملر�شصصى الكتئاب والف�شام 
اإذ ت�شاعصصد علصصى ال�شرتخصصاء وحت�شن املزاج وتدخل اأمصصالح الليثيوم 
كمركصصب اأ�شا�شي فيها، بالإ�شافصصة اإىل عالجات �شيق التنف�س والربو 

والحتقصصان وتو�شيصصع الق�شبات التي حتتصصوي على عقصصار الإيفدرين 
الصصذي يعصصد تناولصصه بكميصصات كبصصرة واحداً من طصصرق الإدمصصان، ومع 
ت�شديصصده على اأن املخصصدرات املحلية وامل�شتوردة تصصوؤدي اإىل امل�شر 
املاأ�شصصاوي ذاتصصه، ولكصصن التميمصصي ي�شصصر اإىل اأن املخصصدرات املحلية 
تزيصصد فيها جرعات املواد ال�شناعيصصة ذات ال�شمية العالية والعقاقر 
التصصي ل ميكن تعاطيها بدون اإ�راف طبي مصصن اأجل ت�ريع اإح�شا�س 
املتعاطصصي بحالة من الن�شصصوة ال�شديدة الأمر الصصذي ينتج عنه ارتفاع 
�شغصصط الصصدم وح�شا�شية اجللصصد وتلف الأ�شنصصان، بالإ�شافصصة اإىل كون 

املدمن اأكر عر�شة لالإ�شابة باجللطة الدماغية وال�شكتة القلبية
م�سانع "الكر�ستال" العراقية

ب�شبصصب عملصصه يف التوعية من خماطر ت�شنيصصع املخدرات واحلث على 
الت�شصصدي للمهربصصن من دول اجلصصوار، عانى و�شام النعمصصاين النا�شط 
يف جمصصال مكافحة الإدمان مصصن تهديد حلياتصصه اإذ مت اإلقاء مظروف 
يحتوي على طلقة ر�شا�س داخل منزله، ما اأجربه على اإغالق مكتب 
جمعيتصصه يف بغداد وال�شفر اإىل اخلارج بعدما اأكدت م�شادره تاأ�شي�س 
م�شنعصصن ملخصصدر الكر�شتصصال الأول يف منطقصصة نائية مصصن ق�شاء اأبو 
اخل�شيصصب جنوب الب�رة واآخصصر يف منطقة املعامل �رقي العا�شمة 
بغصصداد، كما قصصال ، م�شيفًا اأن الواجهة املعلنصصة للم�شنع الأول تتمثل 
يف ور�شصصة ت�شنيصصع التوابل والثاين يف ور�شصصة لت�شنيع العطور و�شم 
امل�شنعصصن عمصصال حمليصصن وخبصصرا اأجنبيا وفصصر خصصربات الت�شنيع 
و�شمصصن اإدخصصال املصصواد الأولية عرب منفصصذ ال�شالجمة احلصصدودي بن 

الب�صصرة واإيران. وطرحت الكميصصة الأوىل من منتج امل�شنعن اللذين 
ر�شدهمصصا النا�شط النعماين يف �شيف عصصام 2016 ولقيت املخدرات 
جناحًا لرخ�صصس ثمنها وتاأثرها الذي يقرتب مصصن املنتج امل�شتورد، 
مبينصصًا اأن املعمصصل ال�شغصصر ميكنصصه اإنتصصاج خم�شصصة كيلوغرامصصات من 
الكر�شتال يف اليصصوم، ويبيعها مببلغ 7500 دولر اأمركي، مفرت�شًا 

ت�شعرها وفقا لأدنى �شعر، وهو دولر ون�شف الدولر لكل غرام.
وبخ�شو�صصس عمليصصة التوزيصصع يو�شصصح النعمصصاين اأن �شبكصصة توزيصصع 
الكر�شتصصال املحلصصي ل تختلصصف عصصن امل�شتصصورد، وهصصي ت�شمصصل جتارا 
)الربا�شعيصصة  الب�صصرة، مثصصل  الكبصصرة يف  وموزعصصن يف املناطصصق 
واخلم�شصصة ميصصل واجلمهوريصصة ودور النفصصط والأ�شمعصصي واجلمعيصصات 
واجلزائصصر( وهناك موزعصصو الأحيصصاء واملناطق الأ�شغصصر، و�شوًل اإىل 
موزعصصي املقاهصصي، لفتصصًا اإىل اأن منظمتصصه ر�شصصدت ح�شصصول هصصوؤلء 

املوزعن على مبلغ 500 دولر اأمركي �شهريًا مقابل هذه املهمة.
ويتابصصع املخت�صصس يف مكافحصصة الإدمصصان اأن املنتصصج املحلصصي مصصن 
الكر�شتصصال وعلصصى غرار امل�شتصصورد يوجد بهيئصصة اأقرا�صصس اأو م�شحوق 
لل�شصصم وجرعصصة �شائلة للحقصصن وبودرة للتدخصصن، ولكصصن الرائج منها 
هو اأقرا�صصس وكب�شولت البلع التي تتميز ب�شهولة ال�شتخدام و�شكلها 
امل�شابصصه للعالجات الدوائية الأخرى والصصذي ل يثر ال�شك بالإ�شافة 
اإىل النقطصصة الأ�شا�شيصصة وهصصو �شعرهصصا املنا�شصصب واملتصصاح لالأغلبيصصة 

وخ�شو�شًا الذين يتعاطونه بانتظام.
الق�ساء يحذر

القا�شصصي املتخ�ش�صصس بدعاوى املخصصدرات علي ح�شصصن كامل اأو�شح 
،اأن خطصصورة الظاهرة وتزايد عدد ق�شايصصا املخدرات يف عموم البالد 
با�شتمصصرار، دفع املجل�س اإىل اإ�شدار بيصصان يف دي�شمرب/كانون الأول 
املا�شصصي، حذر فيه من اأن اأغلب الدعاوى تتعلصصق بتعاطي الكر�شتال 
املخصصدر، حمصصذراً من اأن هصصذه املادة انت�صصرت بنحو كبصصر يف عموم 

البالد موؤخراً.
ومصصع تاأكيصصد القا�شي العراقصصي وجود مواد خمدرة اأخصصرى يف العراق 
ومنهصصا احل�شي�س والهروين غر اأنه �شدد على اأن تعاطيها قليل جداً 

مقارنة بالكر�شتال الذي ي�شهل نقله قيا�شًا بباقي اأنواع املخدرات.
اأمن الب�سرة: نويل الت�سنيع اأهمية خا�سة

�شصصادرت الأجهزة الأمنية يف الب�صصرة 87 كيلوغرامًا من الكر�شتال 
علصصى املنافصصذ احلدودية مع اإيصصران اأو خالل توزيعهصصا داخل املدينة، 
خصصالل العام املا�شصصي، وفق ما ك�شفه نقيصصب يف مديرية ا�شتخبارات 
ومكافحصصة اإرهصصاب الب�رة، م�شراً اإىل وجود عينصصات م�شنعة حمليًا 

�شمن هذه الكمية.
الربملان يتحرك للمواجهة

انتهصصى الربملان العراقي موؤخراً من القراءة الثالثة والأخرة لقانون 
املخدرات واملوؤثرات العقلية الذي متت اإحالته اإىل رئي�س اجلمهورية 
والصصذي �شادق عليصصه و�شيتم العمل به فور ن�صصرة يف جريدة الوقائع 
الر�شميصصة العراقيصصة  بح�شب نائب رئي�س جلنصصة ال�شحة النائب فار�س 

الربيفكاين.

التجارة تجهز أيمن الموصل بمفردات التموينية

قضايا “الالجئين”و “النازحين” على طاولة 
وزراء العدل العرب

بغصصداد ص متابعصصة : اأعلنت ال�رطصصة العامة لتجارة املواد الغذائيصصة التابعة لوزارة 
التجصصارة، الأحد، عن جتهيز املناطق املحررة باأميصصن املو�شل مبفردات البطاقة 

التموينية.
وقصصال مدير عام ال�ركة قا�شم حمصصود يف بيان للوزارة ، اإنه "مت جتهيز املناطق 
املحصصررة من اميصصن املو�شل وهي احيصصاء املاأمون واملو�شصصل اجلديدة والرموك 

والتنك باملفردات الغذائية من ال�شكر وزيت الطعام".
واأ�شصصاف حمصصود، اأن "الكميصصات التي مت جتهيزها بلغصصت 600 كارتون من مادة 
زيصصت الطعصصام و)1000( كي�صصس من مادة ال�شكصصر مت اي�شالهصصا للمناطق املحررة 

بوا�شطة ا�شطول �شاحنات ال�ركة".
ولفصصت مدير عصصام ال�ركة، اإىل اأن "الكميصصات التي مت اي�شالهصصا لتلك املناطق مت 

جتهيزها لص )17( وكيل وتوزيعها لص  )11171( فرد".

بغصصداد ص متابعصصة : ك�شف وزيصصر العدل حيدر الزاملي عصصن مناق�شة م�روع  يخ�س 
الالجئصصن والنازحن واتخاذ قرارات للت�شديق عليصصه وتعميمه اىل جميع الدول 
العربية، فيما تعهد وزراء العدل العرب مب�شاندة العراق يف حربه �شد اجلماعات 
الرهابيصصة. واو�شح الزاملصصي يف ت�ريح �شحايف ن�ر ام�صصس، ان نظرائه العرب 
اطلعصصوا علصصى التطورات واخر النت�شصصارات التي حتققت لتحريصصر مدينة املو�شل 
مصصن �شيطرة “داع�س” الرهابي”، كا�شفا عصصن مناق�شة م�روع يخ�س الالجئن 

والنازحن العراقين واتخاذ قرارات مهمة.
 مصصن جانبصصه، اكد الأمن العصصام امل�شاعد للجامعصصة العربية فا�شصصل حممد جواد، 
حر�صصس اجلامعصصة العربية على دعصصم وتوثيق اأوا�صصر التعاون العربصصي يف �شتى 
املجصصالت، وعلصصى وجصصه اخل�شو�صصس القانونيصصة والق�شائيصصة حتقيقصصا لالأهداف 

ال�شامية لهذه الأمة.
وا�شصصاف ان “التعصصاون يف املجصصال القانصصوين والق�شائصصي هو الطريصصق ال�شحيح 
لتحقيصصق مصصا ناأمل فيه من بناء جمتمعصصات �شليمة ي�شودها العصصدل وتراعى فيها 
املبصصادئ والقيم الإن�شانيصصة واحرتام حقوق الإن�شان، مبصصا يح�شنها من الأ�شكال 

املتعددة لالإجرام املنظم والعابر للحدود من اإرهاب، وف�شاد، وخمدرات”.
وا�شصصار اىل ان “اللقصصاء �شمل مو�شوعات مهمة يف جمصصال مكافحة الإرهاب، من 
خصصالل تفعيصصل التفاقيصصة العربية ملكافحصصة الرهصصاب، وتعزيز التعصصاون العربي 
والدويل مصصن اأجل الت�شدي لهذه الآفة اخلطرة، ف�شال عن اإر�شاء دعائم التعاون 

الق�شائي العربي يف جمال مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة”.

المالية تحبط عملية استيالء على عقار بقيمة 
30 مليار دينار في النجف

بغصصداد ص متابعة : اعلن مكتب املفت�س العصصام يف وزارة املالية ،الحد، عن متكنه 
مصصن احبصصاط عملية تالعصصب مبلكية عقصصار عائصصد للوزارة/دائرة عقصصارات الدولة 
الغر�صصس منهصصا حماولة ت�شليل الق�شصصاء بكتب مزورة لال�شتيصصالء على عقار يف 

حمافظة النجف ال�رف تبلغ قيمته اكر من ثالثن مليار دينار.
واأو�شصصح مكتب مفت�س الوزارة يف بيان �شحفي، انه "على اثر ذلك اتخذ املكتب 
الجصصراءات الالزمة فوريًا  بحق املق�رين وايقصصاف جميع الجراءات املتعلقة 
بالعقصصار املذكصصور حفاظصصا على املصصال العصصام، منوهصصا اىل �شحب يصصد املوظفن 

املخالفن من الوظيفة واحالتهم للتحقيق".

و�شعصصت امانصصة بغصصداد، الحصصد، خطة لإزالصصة جميع 
التجصصاوزات يف العا�شمصصة خصصالل مدة ثالثصصة ا�شهر 
بالتعاون مع قيصصادة عمليات بغداد. وقالت المانة 
يف بيصصان و�شحفصصي لها، اإن "اجتماعصصا مو�شعا عقد 
برئا�شصصة وكيصصل امانة بغصصداد لل�شصصوؤون البلدية كرمي 

البخاتصصي وم�شاركصصة معصصاون قائصصد عمليصصات بغداد 
ومديصصر عصصام احلرا�شصصات والأمصصن يف اأمانصصة بغصصداد 
وعصصدد مصصن املديريصصن العامصصن للدوائصصر البلديصصة". 
واأ�شافصصت، اأن "املجتمعن اأعدوا خطة لإزالة جميع 
التجصصاوزات يف العا�شمصصة خصصالل مدة ثالثصصة ا�شهر 
بالتعصصاون مصصع قيصصادة عمليصصات بغصصداد". وتابعصصت 
الأمانة، اأن الجتمصصاع "ناق�س مو�شوع التجاوزات 

والع�شوائيصصات يف العا�شمة واخلطة املعدة لإزالتها 
دولصصة  لتوجيهصصات  تنفيصصذاً  معاجلتهصصا  وطرائصصق 
رئي�صصس الصصوزراء"، لفتصصة اإىل اأن "الجتمصصاع تناول 
التحديصصات التصصي تواجهصصه الدوائصصر البلديصصة واإعادة 
فتصصح الطرق املغلقة من قبصصل املتجاوزين". وبينت، 
اأن "املجتمعصصن ناق�شوا مو�شصصوع ازالة التجاوزات 
احلا�شلصصة علصصى الأر�شفصصة وال�شصصوارع وال�شاحصصات 

العامة التي تعيق تقدمي اخلدمات وتنفيذ امل�شاريع 
اخلدميصصة التي ت�شب يف م�شلحة املواطن البغدادي 
علصصى وفق خطط اأعدت بالتعاون مع قيادة عمليات 
بغصصداد". واأ�شصصارت اإىل، اأن "الجتمصصاع تناول اي�شا 
مو�شوع الرعي والذبصصح الع�شوائي لالأغنام يف عدد 
من مناطق بغصصداد وتخ�شي�س امكنة لهم بالتعاون 

مع اجلهات ذات العالقة".

قالت فاطمة املقدادي، »اإنها ومع بداية ال�شهر الكرمي 
ترتفصصع اأ�شوات الأحاديث يف كل مكان، مائدة طويلة 
عليهصصا كل مصصا لصصذ وطاب مصصن اأكالت رم�شصصان، وجتد 
حينهصصا مالمح النتظصصار ترت�شم على وجصصوه اجلميع، 
وخ�شو�شًا يوم اجلمعةوالكل ينتظر الأذان لالإفطار«.
وتابعصصت: »وفجصصاأة فتحصصت عينصصي على �شيحصصة )اهلل 
اأكصصرب(«، ولكصصن مل اأجد اأمامصصي اأحد من اأهلصصي، جدي، 
جدتصصي، اأمي، اأبي واإخواين، خالتصصي، وتال�شى �ريط 
الذكريات على املائصصدة الطويلة، وعم الهدوء املكان؛ 
اإنه اليصصوم الأول من �شهر رم�شصصان، واأنا هنا، وحيدة 
من غر الأهصصل واخلالن... كانت تلك اللحظات �شعبة 
علصصي خصصالل درا�شتصصي يف جمهوريصصة م�صصر العربية، 

وخ�شو�شًا يف �شهر رم�شان املبارك«.
واأ�شافصصت املقصصدادي »حينها فقصصط عرفصصت اأن الغربة 
�شعبصصة، واأن ل �شصصيء يف الدنيا ي�شاهي جمعة الأهل 

حول مائدة الإفطار يف �شهر رم�شان«.
ويتفصصق معهصصا يف الطالصصب ميثم علصصي قائصصاًل: »بداأنا 
جنتمصصع ببع�شنصصا بع�شصصًا يف �شقصصق الأ�شدقصصاء بعصصد 
يصصوم متعصصب مصصن الدرا�شة يف �شهصصور ال�شيصصف احلارة 
نتبصصادل الأحاديصصث ونعصصد وجبصصة الإفطصصار باأنواعها 
وذلصصك حماولصصة منصصا يف ممار�شصصة عاداتنصصا العراقية 
يف رم�شصصان، مصصن خصصالل تنصصاول الريصصد والهري�صصس، 
بالإ�شافصصة اإىل اللقيمصصات وال�شمبو�شصصة وغرهصصا مصصن 
الأكالت التصصي ل جندها يف املطاعم امل�رية، ولكي 
نن�شصصي اأنف�شنا عناء الغربة وفصصراق الأحباب، وجنل�س 
بعدها نقراأ القراآن ونحيي �شهر اهلل وخا�شة يف ليايل 
القصصدر املباركة، كما هي العصصادات يف مملكتنا خالل 

اإحياء هذا ال�شهر الف�شيل«.
واأو�شصصح اأن »روعصصة العيصصد بصصن الأحبصصاب ل تعو�س 
بصصاأي �شيء و لكصصن العيد يف م�ر لصصه رونقه، فتجمع 
امل�شلمصصن يف ح�شصصود كبرة مصصن كل اأنحصصاء القاهرة 
يف جامصصع م�شطفى حممود يف �شصصارع جامعة الدول 
لأداء �شصصالة العيصصد ي�شفصصي رونقصصًا خا�شصصًا يبعث يف 
النف�صصس البهجصصة لروؤية هصصذا املنظر الروحصصاين وكذلك 
جتمع اإخواننا العراقين من كل اجلامعات يف اأنحاء 
م�ر وتبادل التهنئة واجللو�س �شوية على غذاء العيد 
والرحالت يجعل هذه الأيصصام من اأحلى الذكريات يف 

امل�شتقبل«.
اأما الطالبة دعصصاء اأكدت: »من وجهة نظري اأن ق�شاء 
�شهر رم�شان يف بالد الغربة تقليب للمواجع وتهييج 
لالأحصصزان وخ�شو�شًا حن تقوم اإىل �شحورك مبفردك 

يف اأول يصصوم وبعد ذلصصك تكتفي بالإفطصصار حن تفطر 
علصصى مصصا هصصو موجصصود اأ�شصصاًل يف الثالجصصة، اأو من اأي 
مطعصصم وجبصصات �ريعصصة«. واأو�شحصصت اأن »الختالف 
بصصن رم�شصصان يف الغربصصة ورم�شصصان يف العصصراق هو 
اأن مصصا نح�شصصه يف العراق ل ميكصصن اأن ن�شعر به يف اأي 
مكان اآخر، ول�شيما الرتابط واجلو الأ�ري الذي مييز 
ال�شهصصر الف�شيصصل، �شعور �شعب جداً عندمصصا تت�شل اإىل 
اأهلصصك وجتدهم م�شغولن بالتجهيصصز لالإفطار، وكذلك 
الزحمصصة التي تغلب على املحصصالت والأ�شواق والنا�س 
ين�شغلون ب�صصراء احتياجات �شهصصر رم�شان والأجواء 

اأ�شبه بالأعياد«.
واأ�شافصصت: »كصصم هو �شعصصب علصصى الإن�شصصان اأن يكون 
غريبًا، يف بلد غر بلده، وخ�شو�شًا يف ال�شهر الكرمي، 
وكصصم حمصصزن اأن مي�شصصي ال�شهصصر دون لقصصاء الأحبصصاب 
ورفقصصة الأ�شحاب، يف هذه الأثناء اأمتنى لو مل اأ�شافر 
واأترك اأهلصصي ونا�شي، غرفتي وكتبصصي، كنت اأمتنى لو 
مل يحصصن موعد اإقالع الطائرة، لكصصن عندما اأحلم بذلك 

اليوم الذي اأح�شل فيه على ال�شهادة اأزداد �شرباً«.
وقال الطالب علي حممد عبدالكرمي،  »لطاملا اعتربت 
لل�شياحصصة  الإ�شالميصصة  الصصدول  اأف�شصصل  اإحصصدى  م�صصر 
يف رم�شصصان، لتميزهصصا باأحيائهصصا ال�شعبيصصة املزينصصة 
بفواني�س رم�شان التي ت�شيصصف طابعًا خا�شًا لل�شهر 
الف�شيصصل ول يختلصصف اثنصصان علصصى ذلصصك، اإل الطالصصب 
املغرتب فال يعصصود الطالب املغرتب اإىل �شقته بعد اأن 
ق�شى معظم النهار يف اجلامعة كما كانت عودته اإىل 
منزله بعد املدر�شة، اإذ ينق�س ذلك وجود الأهل الذين 
كانصصوا يعو�شونصصه عصصن عمصصل اأي �شيء �شصصوى الراحة، 
فهصصو يحمصصل علصصى عاتقصصه الكثر مصصن الأعبصصاء اأهمها 
هم الدرا�شصصة واأمور احلياة املعتصصادة اأما يف رم�شان 
فاأكر ما يفتقده هو جمعة الأهل حول مائدة الإفطار 
ومصصا تزين به تلك املائدة من الطعصصام الذي اعتاد اأن 
يراه كل عام، بالإ�شافصصة اإىل ان�شغاله باأمور الدرا�شة 
ت�شغل باله اأي�شًا وجبة الإفطار التي اإما اأن تكون من 

اإعداده ال�شخ�شي اأو من طعام املطاعم اجلاهز«

اأف�شحصصت هيئصصة النزاهصصة ، الأحصصد، عن اإبطصصال مكتب 
ة  صصات والأ�شغال العامَّ امُلفتِّص�صصس العامِّ يف وزارة البلديَّ
قيد نقل ملكيَّة قطعة اأر�ٍس يف حمافظة �شالح الدين 
صلصصٍة با�شم اأحد امل�شتفيدين، لفتًة اإىل اأنَّ حمكمة  ُم�شجَّ
صصة اأ�شدرت قرارها باإعصصادة ت�شجيل  اديَّ التمييصصز الحتِّ

ة تكريت. قطعة الأر�س با�شم بلديَّ
اأو�شصصح املكتب يف كتابه املر�شصصل اإىل هيئة النزاهة، 
وح�شصصب بياٍن ُن�صصررِ على موقع الهيئة، بصصص"اأنَّ القطعة 
يف  �شي�شصصن  وادي  )10/9808م25(  صمصصة  امُلرقَّ
لة با�شم اأحد امل�شتفيدين  حمافظة �شالح الدين امُل�شجَّ
صتهصصا؛ كون  صصت اإقامة دعصصوى لإبطال قيصصد ملكيَّ قصصد متَّ
صلة با�شمه �شبق اأن ح�شل على قطعة  امل�شتفيصصد امُل�شجَّ

اأر�ٍس اأخرى يف مكاٍن اآخر.

توقعصصت هيئصصة النصصواء اجلوية ، الحصصد، ان ت�شهصصد اجواء 
العصصراق خصصالل اليصصام املقبلصصة اجصصواءا م�شم�شصصة بغيصصوم 
متفرقة ودرجصصات حرارة تتجاوز الربعن قليال. وقالت 
الهيئصصة يف بيان �شحفي ، اإن “اجصصواء البالد تتاثر اليوم 
بامتداد مرتفع جوي مصصن البحر املتو�شط ليكون الطق�س 
يف املناطصصق كافة �شحصصواً مع قطع من الغيصصوم، وتكون 
)24( بغصصداد  يف  املتوقعصصة  ال�شغصصرى  احلصصرارة  درجصصة 
ْم°اعلى مصصن املعدل بدرجتن والعظمصصى )42( م° اعلى 
مصصن املعدل بدرجتن. وا�شصصارت “ي�شتمر تاأثر البالد يوم 
غد الثالثصصاء املقبل بامتداد املرتفع اجلوي اعاله ليكون 
الطق�صصس يف املناطصصق كافة �شحصصواً مع قطع مصصن الغيوم 
وت�شجل درجات احلرارة ارتفاعا قليال عن اليوم ال�شابق 
. وا�شافت “ي�شتمر اي�شا تاأثر البالد يوم الربعاء املقبل 
بامتصصداد املرتفع اجلصصوي نف�شه عاله ليكصصون الطق�س يف 
املناطق كافة �شحواً مع بع�س الغيوم ودرجات احلرارة 
ت�شجل انخفا�شا قليال يف املنطقتن الو�شطى واجلنوبية 

ومقاربة يف ال�شمالية عن اليوم ال�شابق."

أمانة بغداد تضع خطة إلزالة جميع التجاوزات خالل ثالثة أشهر

طالب الغربة يفتقدون طقوس اليوم األول من رمضان مع عائالتهم 

"الكرستال" العراقي.. مخدرات تصنع محليًا توسع من شرائح المدمنين

النزاهة: استرجاع قطعة 
أرض نقلت ملكيتها من وزارة 

البلديات خالفًا للتعليمات

أجواء مشمسة ودرجات 
حرارة فوق األربعين خالل 

األيام المقبلة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

يرف�ض الع�سريني العراقي حيدر 
بريهي كل التحذيرات التي �سمعها من 

اأ�سدقائه بالتقليل من تعاطي حبوب 
امليثامفيتامني املخدرة املعروفة 

حمليا بـ"الكر�ستال"، وي�سر على 
�سراء ما ي�سميها "متعته املف�سلة"، 

والتي ت�سنع حمليًا ب�سعر ال يتجاوز 
ن�سف الثمن الذي اعتاد دفعه مقابل 

�سريط من املادة امل�ستوردة اأو املهربة 
من خارج احلدود.

قال عدد من الطلبة املغرتبني 
باخلارج اإن حديثهم عن الغربة 

اأمر �سعب وخ�سو�سًا عند 
ق�ساء �سهر رم�سان بالغربة، 

الفتني اإىل اأن ال �سيء ي�ساهي 
جتمع االأهل حول مائدة 

االإفطار يف �سهر رم�سان.
وا�ستطلعنا اآراء عدد منهم 

و�ساألتهم عن ق�ساء �سهر 
رم�سان يف الغربة..
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