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طبعة العراق 

هادي العامري 
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 واصل احملـــتــجـــون تـــوافــدهم
عــلـى ســاحــات الـــتــظـــاهــر  في
بــغــداد واحملــافــظـات عــلى وقع
مــخـاوف من اســتـمــرار حـمالت
الـقـمع الـتي يـشـنهـا مـجـهـولون
ـعـتــصـمـ الـســلـمـيـ  ضـد ا
ففي الـناصريـة صدحت حـناجر
طـالب بـاحلقوق تظـاهرين ا ا
ــشــروعـة  لــتــضــمــيــد جـراح ا
االنتهاكات بـعد اقدام جهة على
حـــــرق اخلـــــيـــــام فـي ســـــاحـــــة
احلبـوبي فـجر امس .ويـخشى
ـــنــــاهـــضـــون الـــنــــاشـــطــــون ا
لــلـحـكـومــة من أن يـؤدي صـراع
ســـيـــاسـي إلى إنـــهـــاء احلـــراك
الـــســـلــــمي الـــذي يــــعـــد أكـــبـــر
احتجـاج شعبي يشـهده العراق
مـنــذ عـقــود. وقــال نـاشــطـون لـ
(الــزمـــان) امس ان (اســـتـــمــرار
ـــتــــظـــاهـــرين الــــعـــنف بــــحق ا
الــســلــمــيــ يــســتــدعي تــدخال
يا كون احلـكومـة واجلهات ا
االمـــنــيـــة عــاجـــزة عن حــمـــايــة
الـــتــظــاهــرات  وقـــيــام جــهــات
عتصم مجهولة بحرق خيم ا
واطـالق الـــرصــــاص احلي دون
اي تدخل حـكـومي عاجل النـقاذ
ـــطــــالـــبـــ بـــاحلـــريـــة ارواح ا
مؤكدين ومحـاسبـة الفـاسدين) 
ان (تـــــكــــــرار االنـــــتــــــهـــــاكـــــات
واالعـــتــداءات دون مـــحـــاســـبــة
ـتـورطـة يـعـد ظـاهرة اجلـهـات ا
ودليال خـطرة وغـيـر مسـبـوقة  
عـــــــلى جـــــــرأة الــــــفــــــاعــــــلــــــ
وامــكــانــيــاتـــهم بــالــدخــول الى
ساحات الـتظاهـر وقتل االبرياء
بـــدم بـــارد) عـــلى حـــد قـــولـــهم
الفــتـ الى ان (هـذه الــهـجـمـات
لن حتــيـدنـا عن مـطــالـبـنـا الـتي
خــرجـــنــا من اجــلـــهــا وقــدمــنــا
شـهـداء وضـحــايـا وسـنــسـتـمـر
حتى حتقيقها من خالل اختيار
رئــيـس وزراء مــســتــقل مــرضي
عـنه يـسـتـطـيع تـلـبـيـة تـطـلـعات
الـشـعب اجلـريح). وفي بـغـداد 
جتــــددت االشــــتــــبــــاكــــات بــــ
تظاهرين والقوات االمنية في ا

ساحة الوثبة  حيث استخدمت
الـقـوات االمـنـيـة قـنـابل الـدخـان
ـسـيل للـدمـوع لتـفريق والـغاز ا
ـــتــــظـــاهــــرين فـي مـــحــــاولـــة ا
البــــــعـــــــادهم عـن الــــــســــــاحــــــة
ومحيطها بحسب شهود عيان.
ـتــظـاهــرون بـإجـراء ويــطـالـب ا
وجب قانون انتخابات مبكرة 
انتخابي جديد واختيار رئيس
وزراء مستقل فضال عن مساءلة
ــسـؤولــ الــفـاســدين والـذين ا
أمــروا بـاسـتـخــدام الـعـنف ضـد
ــتـــظـــاهــريـن. وطــالـب رئــيس ا
مــــجـــــلس الـــــنــــواب مـــــحــــمــــد
احلـلـبـوسي الـقـوى الـسـيـاسـية
ـــلف تــــشـــكـــيل بـــالـــتـــعــــاون 
احلــكـومـة واإلسـراع بــاخـتـيـار
مــرشح يــتــوافق مع تــطــلــعــات
أبناء الشعب . وقال احللبوسي
في بــيــان امس (يـجـب اخـتــيـار
حـكـومـة جـديـدة قـويـة مـدعـومـة
من الـقــوى الـسـيـاسـيـة عـلى أن
تضع رؤية ستراتيجية واضحة
لـتــنـفـيـذ اخلـطـوات اإلصالحـيـة
وتـــكـــون قـــادرة عـــلـى تـــلـــبـــيــة
ـطــالب تـأتي كــخـطــوة مـهــمـة ا
حلل األزمة الـراهنـة في البالد)
واضاف ان (ما زال هناك شباب
في سـاحــات الـتــظــاهـر تــطـالب
بـاإلصالح وال بـدَّ من االسـتـمـاع
ـطـالبـاتهم احلـقَّة واالسـتجـابة 
بـعد تـوحيـدها والـتـعامل مـعهم
بحكمة فهم أبناؤنا ومن واجب
ة الدولـة توفـير حـياة حـرة كر
لـكل أبــنـاء الـشـعب) مـبـيـنـا ان
ــــال الـــعـــام (االعــــتـــداء عــــلى ا
واخلاص وقطع الطرق وتعطيل
ــصــلــحـة الــدوام فــيه ضــرر بــا
الـعـامـة ويـسيء لـلـمـتـظـاهـرين
الـسـلـمـيـ وأهـدافـهم بـتـحقـيق
اإلصالح وعـلى شـبـابـنـا إبـعاد
اخملرب من صفـوفهم واحلفاظ
عـــلى ســلــمـــيــة الــتـــظــاهــرات)
واستنـكر احللبـوسي (استمرار
إراقـــــة الـــــدمـــــاء في صـــــفــــوف
ـتـظـاهـرين والـقـوات األمـنـيـة ا
ــــتــــكـــررة دون واالعــــتـــداءات ا
الكشف عن حيثـياتها واجلهات
الـتي تقـف خلـفـها) فـيـما وضع
رئـــيـس حـــركــــة عـــصــــائب اهل

احلق قــيس اخلــزعـلي شــروطـا
ـقـبل الخـتـيــار رئـيس الـوزراء ا
مـن بــيــنــهــا تــعــهــده بــتــنــفــيــذ
االتـفـاقـيـة الـعـراقـيـة الـصـيـنـية.
وفـي الــنـــاصـــريـــة اســـتـــشـــهــد
ـــتـــظــــاهـــر عـــبــــادي حـــســـ ا
بـــــرصـــــاص حـي عـــــقب إقـــــدام
مسلح مجـهول على اقتحام
ـركزيـة لالحتـجاجات السـاحة ا
والــــقـــــيــــام بــــإحـــــراق خــــيــــام
ــتـظـاهــرين. وبـحــسب شـهـود ا
عيان  فان (مسلّحـ مجهول
يستقلّون سيّارات رباعيّة الدفع
اقــدمــوا عــلى اقــتــحــام ســاحــة
احلـــــبـــــوبي وحـــــرق اخلـــــيــــام
.( ـعتصم واطالق النار على ا
وأكد مصدر طـبي في الناصرية
اسـتــشـهــاد مـتــظـاهــر وإصـابـة
أربــــــعـــــــة آخــــــريـن بــــــجــــــروح

بالـرصـاص احلي جراء هـجوم
امـس.وبــــــعــــــد ســــــاعــــــات  رد
مــتـظــاهــرون بــإغالق جــســرين
رئــيـســيـ . واعــاد احملـتــجـون
بـــنـــاء الـــســـرادق بـــالـــطـــابــوق
والـــبـــلـــوك بــــديال عن اخلـــيـــام
احملــتـرقــة . ووجه قـائــد شـرطـة
ذي قار الـعمـيد نـاصر األسدي 
نتسـب بتقـد تبرعات لدعم ا
تضررين) إلثبات تظاهرين (ا ا
حــــسن الـــنــــوايـــا مـن الـــقـــوات
األمـنـيــة ودعـمـاً لــلـمـتــظـاهـرين
. واتـــفق وجـــهــاء الـــســلـــمـــيــ
النـاصريـة وقيـادة الشـرطة على
اعادة التهدئة في احملافظة وان
يـكــون الـتــظـاهــر في احلــبـوبي
وابـقـاء جـسـر الـزيــتـون مـغـلـقـا
احـتــرامـا لــدمــاء الـشــهـداء وان
يـــكــون دوام الـــدوائـــر وفـق مــا

ـدراء فـضـال عن تـعـهـد يــقـرره ا
الـــشــرطــة بـــتــوفــيـــر احلــمــايــة
لساحات التظاهر وفتح حتقيق
البـــــســـــات احلــــوادت الـــــتي
شــهـــدتــهـــا احملــافــظـــة . وعــلق
رئـيـس ائـتالف الــوطــنــيــة إيـاد
عالوي عـــلى حـــادثــة اقـــتـــحــام
ســـــــاحـــــــة احلـــــــبـــــــوبـي وسط
الـنــاصــريـة من قــبل مــسـلــحـ
بالقـول (تباً لسـلطة ال تـستطيع
ان حتمي شـعـبهـا).وقال عالوي
في تـــغـــريــدة لـه عــلـى مــنـــصــة
تـويتر (تـباً لـسلـطة ال تـستـطيع
مـتــسـائال ان حتــمي شـعــبـهـا) 
(هل نـــســـيــتـم أيــام مـــعـــارضــة
النـظام  الـسابق إرفـعوا ايـديكم
عن شــــــعــــــبــــــنــــــا احملـــــتـج في
ــفـرط الــنــاصــريـة  فــالــعــنف ا
سـيؤدي إلى ردود أفـعـال أشد).

بـــدوره  دعــــا رئــــيس حتــــالف
الــقــرار اســامـة الــنــجــيــفي الى
ايــقـاف مــا وصـفـهــا (بـاجملـازر)
ــتـظـاهـرين  مـؤكـدا انه بـحق ا
لــيس هــنـــاك روايــة حــكــومــيــة
مقـنعـة ازاء ما يـحدث. وشـهدت
اثالً مـديـنـة النـجف هـجـومـاً 
قام خالله مـسلـحون مـجهـولون
بــحــرق خــيـام مــتــظــاهــرين في
ســاحـــة االحــتــجـــاج. ويــحــاول
ــــتــــظـــــاهــــرون الــــذي بــــدأوا ا
تـصـعـيــدا جـديـدا مــنـذ أسـبـوع
إلغالق الــــشــــوارع واجلــــســـور
والــطـرق الـرئــيـســة الـتي تـربط
ـــدن بــــعـــضـــهـــا بـــاإلطـــارات ا
ـــشـــتــعـــلـــة والـــبــعـض االخــر ا
بـاالعـتــصـام لـتــكـثــيف الـضـغط
عــــلـى احلــــكــــومـــــة لــــلــــقــــيــــام

بإصالحات. 

W¹U uK   «¡«dłSÐ w uð WO*UF « W×B «

w  5LOI*« 5O «dF « ¡öł≈

U½Ë—uJÐ  UO u « ŸUHð—ù 5B «
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

خـصـصت وزارة اخلـارجيـة طـائرة
لـنـقل الطـلـبة الـعراقـيـ من مديـنة
ووهــان الـــصــيــنــيــة بـــعــد تــفــشي
ـتـحـدث فــايـروس كـورونـا .وقــال ا
بـاسم الـوزارة احمـد الصـحاف في
بــيــان امس ان (احلــكــومــة تــتــابع
بـأجـهـزتـها الـرسـمـيـة كافـة ومـنـها
اخلـارجية باهتمام وحرص بالغ
أوضـاع الطلـبة واجلالـية العـراقية
ــقــيـــمــة في الــصــ إثــر تــفــشي ا
الـفـايـروس) مـبـيـنـا ان (احلـكـومـة
وفّـرت طـائـرة خـاصّـة من اخلـطوط
اجلـوّية العـراقية عـلى متنـها طاقم
طـــبّي إلجالء الــطــلـــبــة واجلــالــيــة
ُـــقــيــمــة في مـــديــنــة ووهــان إلى ا
بــغــداد مــبــاشــرة). وأقـامـت دائـرة
الــبــيـطــرة مــحــاضـرة عــلــمــيـة عن
كــورونــا الــقـاتل الــذي انــتــشـر في
الـص وبدأ باالنـتقال الى عدد من

الدول .
 وذكـر بيـان للـدائرة ان (احملـاضرة
الـتي القاهـا مدير  قسم الـوبائيات
في الـدائـرة ثـائـر صـبـري تـضـمنت
ـرض ووبائـيـته و مدى تـعـريـفاً بـا
ـيـاً واإلجـراءات الـتي انـتـشـاره عـا
تــتــخـذهــا الــدائــرة بـالــتــعـاون مع
وزارة الـصحة التي تتضمن اجراء
ـــــرض في اجلــــمــــال ـــــسح عن ا ا
( ـرب واحـتـمـالـيـة انـتـقـاله الـى ا
مـشيرا الى ان (مـرض السارس من
االمــــراض الـــفـــايــــروســـيـــة الـــذي
أكـتـشف في الـعام 2003 الـذي هو
من نـفس عائـلة فايـروسات كورونا
و بــــدأ ظــــهـــوره فـي هـــونـغ كـــونغ

رض شـبيـهة بـأعراض واعـراض ا
االنـــفـــلــونـــزا و تــبـــدأ بـــالــرشح و
الـسعال والتهـاب احللق و الرئت
وارتـــــفـــــاع فـي درجـــــات احلــــرارة
والــصــداع و اإلسـهــال وااللـتــهـاب
ــــعــــوي و تــــتــــطــــور ــــعـــــدي وا ا
األعراض في احلاالت الشديدة الى
وت فـشل رئوي ثم فشل كلوي ثم ا
إذا لـم تـتـخـذ اإلجـراءات الـوقـائـيـة
ـرض). وفي الـبــصـرة نـفت ضــد ا
دائرة صحة احملافظة اصابة عمال
صـيني بفـايروس كورونا. وقالت
الــدائـرة في بــيـان امس (انــتـشـرت
عـبـر وسـائل التـواصل االجـتـماعي
انـبـاء عن ظـهـور اعـراض فـايروس
كــورونــا عـلى اثــنــ من الــعـمــالـة
الـصـيـنـيـة في محـافـظـة الـبـصرة .
واضــافت ان (هــذه االنــبــاء عــاريـة
عـن الـصــحـة وال يــوجـد ايــة حـالـة
اصـابـة بـفـايـروس كـورونـا وال ايـة
ــــرض في حــــالـــــة اشــــتــــبـــــاه بــــا
الـبصـرة) داعية الى (تـوخي الدقة
ــــعـــــلــــومــــة). ودخــــلت فـي نــــقل ا
الـسـلطـات الـصيـنيـة في سـباق مع
الـزمن مـن أجل تـشـيـيـد مسـتـشـفى
ـــــواجـــــهـــــة ضـــــخـم خالل أيـــــام 
ـــتـــفـــشـي.  وأكــدت الـــفـــايـــروس ا
اخلـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة  قــدرة
احلـكـومـة الـسـيـطـرة عـلى انـتـشـار
وبـــاء االلــتـــهـــاب الــرئـــوي.وقــالت
ـــتـــحـــدثـــة بـــاسم الـــوزارة هــوا ا
تـــشــونــ ان (احلـــكــومــة تـــتــخــذ
إجــراءات فـعـالـة في إطـار الـوقـايـة
مـن األوبـــئـــة وهي عـــلى اتـــصـــال
ية وثـيق مع مـنظـمة الـصحـة العـا
والـــشــركـــاء الــدولــيـــ اآلخــرين)

واضـافت (نـحن واثـقون تـمـاما من
أنـنا سنكون قـادرين السيطرة على
ـــــكن الــــــوضع فـي أســـــرع وقـت 
ــة الـــوبــاء فـي الــنـــهــايــة). وهـــز
وأقـــــرت وســـــائل إعالم تـــــابـــــعــــة
لـلــحـكـومـة بـإصـابـة شـخـصـ من
إقليم شينجيانغ حيث تقطن أقلية
ــسـلــمـة بــالـفــايـروس  اإليــغـور ا
الـــذي قــتل  57شـــخــصـــا.وتــفـــيــد
ـعطيـات إن في إقليم شيـنجيانغ ا
أصـــــيب رجالن بـــــالــــفــــايــــروس 
أحـدهـما يـبـلغ من العـمر  47عـاما
واآلخــــر يـــــبــــلغ مـن الــــعــــمــــر 52
عـامـا.وارتفع عـدد الـوفيـات بـسبب
تــــفــــشـي كــــورونــــا إلى  81 وزار
رئـــيس الـــوزراء الـــصـــيـــني لي كه
تـــشــيـــانغ مـــديــنـــة ووهــان مـــركــز
التفشي والواقعة بوسط البالد مع
سـعي احلكومة إلظهـار جديتها في
الــــتـــعـــامل مـع كـــورونـــا. واوصت
ية بإرشادات مـنظمة الـصحة العـا
جــديــدة من أجـل تــفــادي اإلصــابـة
بــالــفـايــروس الـذي تــخــطى حـدود
ـــنــظـــمــة عــلى .وشــددت ا الـــصــ
(ضـرورة غـسل الـيديـن بالـصـابون
ـــاء أو من خالل تــعــقـــيــمــهــمــا وا
اضــافــة الى تــغـطــيــة االنف والـفم
عــنــد الــســعــال والـعــطس  وكــذلك
جتـــنب اخملــالــطـــة مع أي شــخص
تـظهر عليه أعراض نزالت البرد أو
اإلنــــفـــلــــونـــزا  وطــــهي وجــــبـــات
احلـيـوانـات والـطيـور جـيـدا فضال
عـن جتنب التـعامل مع احلـيوانات
زرعـة احلية الـبريـة أو حيوانـات ا
دون اســتـــخــدام وســائل الــوقــايــة

4 ’ qO UHð .(الشخصية

WOJ¹d _« …—UH « ·«bN²Ý≈ sŽ UN HMÐ ÈQMð W ËUI*« qzUB Ë oI% œ«bGÐ

qOÐ—√ w  ”√— nBMÐ ÁÒuA  qHÞ …œôË
ÊUÐUÐ s Š Õö  ≠qOÐ—«

ســـجّل مـــســتـــشـــفى الــوالدة
الـــعــــام في قــــضـــاء ســـوران
الـتـابع حملــافـظـة أربــيل حـالـة
نـــادرة لــــوالدة طـــفل مـــشـــوه
بــنص رأس بـــوزن أكـــثــر من
اربـعة كيلو غرامات وهو ميت
داخل بـطن أمه إال أن غريزة
األمـومــة دفــعت األخــيـرة الى
اإلمـتـنــاع عن اجـهــاضه بـعـد
أن  اخـــبــــارهـــا الـــطــــبـــيب
اخملـتص في األسبوع الـ 22
مـن احلـــــــــمـل بـــــــــضـــــــــرورة

اجهاضه.

ــــــــهـم إلى أمـس االول وتــــــــقـــــــــد
الـعدالـة.وقالت اخلـارجيـة في بيان
إنـهـا (تـرفض وتـسـتـنـكـر الـعـدوان
الــذي اسـتــهـدف ســفـارة الــواليـات
ــتــحــدة بــقــذائف الــكــاتــيــوشـا) ا
مــشـددة عـلـى (حـفظ حـرمــة جـمـيع
الـبعـثات الدبـلوماسـيّة العـاملة في
الـــعـــراق وذلك الـــتـــزامـــاً بـــبـــنــود
اتـفـاقــيـة فيـيـنـا لتـنـظـيم الـعالقات
الــدبـلـومــاسـيّــة بـ بـلــدان الـعـالم
وحـرصـاً عـلى الـعـالقـات الـثـنـائـيّة
ـــتــبـــادلــة ورعـــايــة لـــلـــمــصـــالح ا
للجميع) وتابع البيان ان (العراق
يـؤكد أنّ مـثل هذه األفعـال لن تؤثر
فـي مُــــــــســـــــتــــــــوى الــــــــعـالقـــــــات
الستراتيجيّة ب بغداد وواشنطن
الــتي تــشــهــد ارتــقــاءً عــلى طــريق
حتـــقـــيق تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــبــ
) الفــــــتــــــا الى ان الـــــصــــديـــــقــــ
عـنيـة شرعت (الـسلـطات األمـنيـة ا

في إجـراءاتهـا التحـقيـقـية لـلكشف
ـهم إلى العـدالة عـن اجلنـاة وتقـد
ــنع تـكـرار مــثل هـذه االنــتـهـاكـات
الــتـي قــد جتــر الــعــراق ألن يــكـون
ســاحــة حــرب ألطـراف خــارجــيّـة).
وهــبـطت مـروحــيـات أمـريــكـيـة في
مــجـمع الــسـفــارة عـقـب تـعــرضـهـا
لــــهــــجــــوم  بـــصــــواريخ  ومـن ثم
ـكان أقـلـعت مـجدداً وجتـولت في ا
قــبل أن تــغـادر  وبــحـسـب شـهـود
عـيـان  فـأن مـن احملتـمـل أن تـكون
ـروحـيـات قـد أجـلت مـصـاب مع ا
تــوارد مـعــلـومــات عن وجـود مـا ال
يقل عن اربعة جرحى  دون وجود
إعـالن رسـمـي من أي طــرف بــشـأن
وقـــوع خـــســـائـــر بـــشـــريـــة جـــراء
الــهــجـوم . ورفض رئــيس مــجـلس
الــنـواب اســتـهــداف الـســفـارة النه
يــسيء لـسـمـعــة الـعـراق ويـضـعف
س بـســيــادتـهــا. وقـال الــدولــة و

احلـــــلـــــبــــــوسي فـي بـــــيـــــان امس
تكررة التي (نـستنكر االعـتداءات ا
تـتعـرض لها الـسفارة) عـادا (هذه
احلـوادث وأمـثـالـها تـسيء لـلـدولة

الـعـراقـيـة) وتــابع احلـلـبـوسي ان
تـكرر الذي (الـقصف الـصاروخي ا
تــتـعـرض له الـسـفــارة يـتـنـافى مع
األعــراف واالتــفــاقـيــات الــدولــيـة)

مــــبــــيـــــنــــا ان (اســــتــــمــــرار هــــذه
االعــــتـــداءات من دون رادع يـــضـــر
صالح العليـا للعراق وبعالقاته بـا
الـدبلوماسية مع أصدقائه وحتمله
تـداعـيـات خطـرة ال بـدَّ من جتنـبـها
فـي هــذه الــظـروف) مــشــدداً عــلى
(رفـضه بأن يكون الـعراق طرفا في
أي صـــراع أو ســاحــة لـــتــصـــفــيــة
احلــــســــابـــات الــــدولــــيـــة) واكــــد
احلـــبـــوسي ان (أي اعـــتـــداء عـــلى
ـثـلـية أجـنـبـيـة يعـد اعـتـداء على
كـيــان الـدولـة الـعـراقـيـة وهـيـبـتـهـا
وعـلى األجـهزة االمـنـية الـتي يجب
الحقـة اخلارج ان تـأخذ دورهـا 
عـن القـانـون والكـشف عن اجلـهات
الـــتي تــقـــوم بــهـــذه االعــتــداءات)
مـــطـــالــــبـــاً احلـــكـــومـــة (االلـــتـــزام
بـتـعـهداتـهـا القـانـونـية في حـمـاية
مـقــار الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة في
الــــعـــراق). وفــــســـر زعـــيـم رئـــيس

حتــالـف الــفــتح هــادي الــعــامــري
قـصف الـسـفارة عـلى أنه (مـحـاولة
إلعـاقـة رحيل الـقوات األجـنبـية من
الـعـراق). وقـال الـعـامـري فـي بـيان
إن (قـــصف الــســـفــارة يـــهــدف إلى
اعـاقـة رحـيل الـقوات االجـنـبـية من
الـــعـــراق) مـــشـــيـــرا الـى ان (هــذه
االعـمـال الـتـخـريـبـيـة هـدفـهـا خـلق
الـفــتـنـة واعـاقـة مـشـروع الـسـيـادة
ورحـيل القـوات التي صـوت علـيها
مـجلس النواب) واسـتطرد بالقول
(نـــــرفض االعــــتـــــداء عــــلـى مــــقــــر
الـسفارات والـبعثـات الدبلـوماسية
االجــنــبـيــة ونــدعـو احلــكــومـة الى
الـعـمل اجلـاد في حـمـاية الـبـعـثات
ــتـورطــ بـهــا). وأخـلت وكــشف ا
عـصـائب أهل احلق التي يـترأسـها
قـــيس اخلـــزعــلـي مــســـؤولــيـــة مــا
ــقــاومـة) عن اســمــتـهــا (فــصـائل ا
اســـتـــهـــداف الــســـفـــارة بـــهـــجــوم

ـــــتـــــحـــــدث صـــــاروخـي.  واكـــــد ا
الـعـسـكـري بـاسم الـعـصـائب جواد
الــطـلـيـبـاوي (مـرةً اخـرى نـؤكـد أن
الــقـصف الـصــاروخي االخـيـر ضـد
الــسـفــارة في بــغـداد هــو لـيس من
ـقـاومـة الـعـراقـية). عـمل فـصـائـل ا
وعـقب الهـجوم الصـاروخي األخير
عــلـى مــقــر الــســفــارة في بــغــداد 
عـلــقت اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة عـلى

احلادث .
وقـالت أن (هذا الـهجـوم هو الرابع
عـــشــر مـن نــوعـه خالل اخلــمـــســة
ـتـحـدث ــاضـيـة) ودعــا ا أشــهـر ا
بـاسم الـوزارة (احلكـومة الـعراقـية
ــــنـــشـــآت لاللــــتـــزام بـــحــــمـــايـــة ا
الـدبلوماسية األمريكية) مؤكدا ان
(الــوضـع األمـنـي ال يــزال مــتــوتّـراً
ــســلّــحــة ومــا زالـت اجلــمــاعــات ا
ـدعـومـة من إيـران تشـكّل تـهـديدًا ا

 .( لذلك سنبقى يقظ

دبـلومـاسيـة اجنـبيـة بسـقوط عدد
مـن صواريخ كـاتـيـوشـا داخل حرم
الــسـفـارة االمــريـكـيـة) مــسـتـنـكـرا
ــدانــة (اســتــمــرار هــذه االعــمــال ا
واخلــــارجـــة عن الــــقـــانــــون الـــتي
تـضـعف الـدولة وتـمس بـسيـادتـها
وبـحـرمـة الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة
ــوجـودة عـلى ارضـهـا) واضـاف ا
(قـــد امــرنـــا قــواتــنـــا بــاالنـــتــشــار
نع تـكرار مثل والـبحث والـتحـري 
هـــذه االعـــتـــداءات واعـــتــقـــال من
اطـلق هذه الصواريخ لينال جزاءه
امـــام الــقـــضــاء). وافـــادت خــلـــيــة
5 اإلعـالم األمــــــنـي بــــــســـــــقــــــوط 
ـنـطـقـة صـواريـخ كـاتـيـوشـا عـلى ا
اخلضراء دون وقوع خسائر تذكر.
وأعـلـنت وزارة اخلـارجـيـة  شروع
الــسـلــطــات األمـنــيّـة بــإجـراءاتــهـا
الــتـحـقـيـقــيـة لـلـكــشف عن مـنـفـذي
الـهـجـوم الـذي اسـتـهـدف الـسـفارة
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فـتـحت احلـكـومـة حتـقـيـقـا بـحادث
قـــصف الــســفــارة االمـــريــكــيــة في
ـنطقـة اخلضراء  لـتحديـد هوية ا
اجلـــهــــة اجملـــهـــولـــة الــــتي قـــامت
بـــاالعــــتـــداء و اطـــلـــقـت خـــمـــســـة
صــواريخ كـاتـيـوشـا  اســفـرت عن
اصـــابـــة عـــدد مـن االمـــريـــكـــيــ 
مــــؤكــــدة ان حــــرمـــة الــــبــــعــــثـــات
الـدبلوماسية مـحفوظة في العراق
فـي وقت رفض رئــــيـــســــا الـــوزراء
ـــهــدي ـــســـتـــقــيـل عــادل عـــبـــد ا ا
ـان مـحمـد احلـلـبـوسي هذه والـبـر
االعــتـداءات الــتي تـضــعف الـدولـة
وتـــمس الــســيـــادة وحتــمل الــبالد
تـداعـيـات خطـرة ال بـدَّ من جتنـبـها
فـي هـذه الــظــروف احلـرجــة. وقـال
ــهــدي في بـيــان امس (مـرة عــبـد ا
اخـرى يـتـكـرر الـعـدوان عـلى بـعـثـة
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هدي  عادل عبد ا

انيا باربارا فولف. وستأنفت أ
تـدريب قوات الـبـيشـمـركة بـعد
توقفها بسبب التصعيد الناجت
عن مـــقـــتل اجلـــنــرال االيـــراني
قـاسم سـلـيـمـاني.وقـال اجلـيش

اني فـي بيـان سابق إنه ( اال
قـاتـل من اسـتـئنـاف تـدريب ا
قـــوات الــبــيــشــمـــركــة عــلى يــد
ان بـالـتـنـسيق مع الـضـبـاط األ
شـــركــاء بـــرلــ الــدولـــيــ في
أربـيل). وأعـلـنت بـعـثـة االحتاد
االوربي االســـــتــــــشـــــاريـــــة في
الـعـراق انـهـا سـوف تـسـتـأنف
ا كـامل طاقـتـها االسـتـشاريـة 
فيها وضع خطـة جديدة لزيادة
ــــــــقـــــــــدم الى وزارة الــــــــدعـم ا
الـداخلـيـة.  وقال بـيان امس ان
(الـــوزيـــر يـــاســـ الـــيـــاســـري
ورئـــيــــســـا بــــعـــثــــات االحتـــاد
االوربـي حــــــــــول الـــــــــــعــــــــــالـم
فـيــنـتـشـيــنـزو كـوبــوال و بـعـثـة
االحتــاد االســتـــشــاريــة وكــالــةً
بـيـني جــيـنـسن بـحــثـا تـطـويـر
ـــشـــتــرك وتـــبــادل الــتـــعــاون ا
اخلبرات األمنـية). واكد كوبوال
بحسب البيـان (استئناف كامل
ا طـاقة االحتـاد االسـتشـاريـة 
فيها وضع خطـة جديدة لزيادة
ــقـــدم الى الــداخـــلــيــة الـــدعم ا
الــعــراقـــيــة في اجملــاالت كــافــة

وتطوير قدراتها).

عـامل اسـتـقـرار مـهم بـالـنـسـبـة
ـنــطــقـة) مــؤكـدين لـلــعــراق وا
ــانــيــا لـــتــعــزيــز (اســتــعـــداد أ
العالقات في ما يخص التجارة
واالسـتـثــمـار). وحـضــر الـلـقـاء
مــــســـــؤول دائــــرة الـــــعالقــــات
اخلارجية في حكومة كردستان
ـثل اإلقليم لدى سف دزيي و
ـــانــــيـــا دلــــشـــاد الــــبـــارزاني أ
ـــاني في أربــيل والــقــنــصل األ

الـــشــؤون اخلـــارجــيـــة يــورغن
اناً انيا حـكومةً وبر هاردت (أ
بـعــد اسـتــئــنـاف تــدريب قـوات
الـبــيـشـمـركـة) مـؤكــداً (أهـمـيـة
مـواصلـة دعم الـتحـالف الدولي
لـقـوات الــبـيـشـمــركـة واجلـيش
والســيـمـا  أن تــنـظـيم داعش ال
يـزال يــشـكل خــطـراً كـامــنـاً في
بـعض مـنـاطق الـعـراق). بدوره
أشــار الـــوفـــد الى ان (إالقـــلــيم

واإلنــتــاج احملـلـي في األسـواق
األخـرى). كـمـا بـحث الـبـارزاني
ــانـي آخــر ــانـي أ مع وفـــد بـــر
مستجـدات االحداث في العراق
ـنطـقة اضـافة الى الـعالقات وا
ــانـــيــا. ووجه بـــ إالقــلـــيم وأ
الــبـارزاني شــكـره خاللـه لـقـائه
ــانــيـة ــفــوض احلــكــومــة األ
لــلــحــريــة الــديــنــيــة مــاركــوس
غـــروبل والـــعـــضـــو في جلـــنــة
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تــرأس رئــيس حــكــومــة إقــلــيم
كــردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني
أول اجــــتـــــمــــاع لــــلــــمــــجــــلس
االقـتـصـادي األعـلى في اإلقـلـيم
بـحـضـور نـائب رئـيس الـوزراء
قــوبـــاد الــطــالــبـــاني وعــدد من
الــوزراء ومـــحــافــظـي اإلقــلــيم.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
انه (جـرى في االجـتـمـاع بحث
الــوضـع االقــتـــصـــادي الــراهن
ـنـاسبـة لـتـطـويره إذ واآللـيـة ا
شـــدد رئــيـس احلــكـــومـــة عــلى
أهـميـة وضع سـياسـة وخـارطة
طريق عـلميـة ورصينـة للتـنمية
االقــتــصـاديــة عن طــريق زيـادة
اإليــرادات وصــوالً الى تــنــظـيم
الـــــواردات ومـــــنع الـــــتـــــهــــرب
الضريـبي وتقلـيل النفـقات غير
الـضـروريـة). وقـال بـيـان تـلـقته
(الــزمـــان) امـس ان الــبـــارزاني
تــــطــــرق الى (بــــرنـــــامج عــــمل
احلـكـومـة اجلـديـدة والـذي من
أولويات أهدافه تـنويع مصادر
الــدخل وتـشــجــيع االســتـثــمـار
احملــلي واخلـــارجي وتـــوفــيــر
الئمة لالستثمار في األرضية ا
القـطاعات كـافة فضالً عن إيالء
ا األهـميـة للـقـطاع الـزراعي و
يـــشـــمـل تـــســـويق احملـــاصـــيل

هيئـة ذوي االعاقـة واالحتـياجات
اخلــاصــة تــتـمــتع بــاســتــقاللــيـة
اداريـة ومــالـيـة خــاصـة بـهـا وان
ـعزل عن ـالية  تخـصيـصاتـها ا
تخـصـيصـات الـوزارة. واكدت ان
مــا يــشــاع مـن ان مــبــالغ مــنــحــة
الطوار  استيفاؤها من هيئة
ذوي االعاقة او ان الوزارة اجرت
مناقلة من هـيئة ذوي االعاقة الى
هـيئـة احلـمـاية االجـتـمـاعيـة غـير
ا كـانت مـبالغ صحـيح اطالقـا ا

نحة مؤمنة من قبلها.  ا

ـتقـاعـد الذي لـدية فيـمـا يتـسـلم ا
ســـــــنــــــة خـــــــدمـــــــة اقـل من  30 
ومتقـاعدو العجـز الصحي مـبلغاً
قدره  740الف ديـنار اما عـائـلة
تـوفى ولديهـا اكثر من تقـاعد ا ا
ثالث مــسـتـحــقـ تــتـســلم راتـبـاً
قــدره  700 الف ديــــنـــار فـــيـــمـــا
ـــكــونــة من تـــســتــلم الـــعــائــلــة ا
مــســـتــحــقـــ اثــنــ  680 الف
ـتـوفى ولديـها دينـار امـا عائـلة ا
مــســتــحق واحــد فــتــسـتــلم 660
الف ديـنـار). واعـلـنت الـوزارة أن

الصرف اليدوي وحاملي البطاقة
الـذكــيــة في بـغــداد واحملـافــظـات
ــراجــعــة ـــســتــفــيــدين  داعــيــة ا
صارف حـسب مناطق سـكناهم ا
سـتمسكات مستصحـب معهم ا
الـثـبـوتـيــة والـهـويـة الـتـقـاعـديـة.
وبيـنت معـاون مديـر عام الـدائرة
جنــلــة عــيــسى في بــيــان تــلــقــته
ـــتــــقـــاعـــد (الـــزمــــان) امس ان (ا
ـضــمـون الــذي لـديه خــدمـة 30 ا
سـنـة فـاكثـر يـتـسـلم مـبـلـغـا قدره
 800 الف ديــنـار لــشــهـريـن فـقط
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حـددت دائرة الـتـقـاعـد والـضـمان
االجــتــمــاعي لــلــعــمــال في وزارة
الــعـمـل والـشــؤون االجــتـمــاعــيـة
الــيــوم الـثـالثـاء مــوعــدا لــصـرف
ــــضـــمـــونـــ رواتـب الـــعـــمـــال ا
ــسـتـحق ـتــقـاعـدين وخــلـفـهم ا ا
لـشـهــري كـانـون الــثـاني اجلـاري
ــــنــــحـــة ــــقـــبـل مع ا وشــــبــــاط ا
اليـة البالغة ـكافأة ا الشهرية وا
 200 الف دينار للشهرين  لفئتي
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(زلـزل بــقـوة  3.9ضـرب مــنــطــقـة
ايكورت  دون وقوع اضرار مادية
او بــشــريــة) واضــافت ان (عــمق
الزلزال بلغ  13.64كيلومتر وأنها
تــراقب تــوابــعه بــشــكل حــثــيث).
وتــــعــــرضت انـــــقــــرة اخلــــمــــيس
ـــاضـي الى زلــــزال بــــقـــوة 4.5 ا
درجـات  فـيــمـا تـعــرضت مـنـاطق
في شـــرق تـــركـــيـــا يــوم الـــســـبت
اضـي الى زلـزال اخـر اسفـر عن ا
 21حـالــة وفــاة و اصــابـة 1030
شـخــصــا.  وأفـادت وســائل إعالم
إيرانية بـأن زلزاال ضرب مـحافظة
فارس جنـوب غرب إيران.وأوضح
التـلـفزيـون احلـكـومي اإليراني أن
(قــوة الـزلــزال بــلــغت  5.4درجـة
دون االدالء بأي تـفـاصـيل أخرى).
كمـا ضـرب زلـزال قوته  6.3درجة
جزر سـليـمان الـواقعـة في احمليط

 . الهاد

واليـة مـيـنـاس جيـرايـس بـجـنوب
ـا أدى إلى وفاة شرق الـبـرازيل 
 30شـــخـــصــــا وفـــقـــدان أثـــر 17
آخـرين . وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
امس ان (طقس اليوم الثالثاء في
ـنـاطق كـافـة غــائم وال تـغـيـر في ا
درجات احلرارة) واشارت الى ان
ـنطقت (طقس غدا االربعاء في ا
الوسطى  واجلنوبـية غائم جزئي
يـتـحـول تـدرجـيـاً خالل الـلـيل الى
مع ارتــــفــــاع بــــدرجــــات صــــحــــو
احلرارة  بيـنـما سـيكـون الـطقس
ـنـطـقة الـشـمـالـيـة غـائم جـزئي بـا
واحيـاناً غـائم مع فرصـة لتـساقط
امطار خفيفة في االقسام اجلبلية

منها). 
وضـرب امس االثـنـ زلـزال بـقوة
 3.9درجـات الـعــاصـمــة الـتــركـيـة
انـقـرة.ووفـقًـا لـبـيـان أوردته إدارة
الكـوارث والـطـوار الـتـركـيـة فإن

لـــوزارة الــنـــقـل ان يــكـــون طـــقس
ـنـاطق كـافـة الـيـوم الـثالثـاء فـي ا
غـائــمــا وتــكــون درجــات احلـرارة
مستقرة واجتاحت عاصفة عاتية
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تـوقـعـت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة

طهرة شيعي في الروضة العلوية ا تظاهر عبادي حس محموال على اكتاف ا lOOAð∫ جثمان الشهيد ا
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