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تـعـقــد رئـاسـة مـجــلس الـنـواب
اليوم االثن اجتماعا دعا اليه
رئــــــيـس اجملــــــلس مــــــحــــــمـــــد
احلــلــبـوسي لــلــنــظـر بــالــطـلب
ــقــدم من نـــائــبه االول حــسن ا
الـكــعـبي بــشـأن حتــديـد مــوعـد
اجلـلسـة االستـثـنائـية لـتشـكيل
احلـكـومـة اجلـديدة  فـيـمـا اكد
مـــراقــبـــون عــدم وجـــود بــوادر
ــنح الــثــقــة حلــكــومــة اتــفـــاق 
ـكـلف مـحـمد لـرئـيس الـوزراء ا
تـــوفــيق عـالوي وسط خالفــات
ســيــاسـيــة حــادة عــلى اســمـاء
مـرشــحي الـكـابــيـنــة الـوزاريـة.
وقال مراقبون لـ (الزمان) امس
ان (اســــــتــــــمـــــــرار اخلالفــــــات
الـسـيـاسـيـة عـلى الـيـة تـرشـيح

ـقــبـلـة الـوزراء في احلــكـومــة ا
ستدفع بتعطيل انعقاد اجللسة
االسـتـثـنـائـيــة الـتي دعـا الـيـهـا
عالوي والسيمـا ان احللبوسي
يرفض حـتى الـلحـظة عـقد هذه
اجلــلـســة ويــرى انـهــا تــخـالف
الــدســتـور والــنــظــام الــداخـلي
ـان الـذي يـشـتـرط وصول لـلـبـر
ــــنـــهـــاج الــــوزاري وأســـمـــاء ا
الـــــوزراء لـــــلـــــمـــــضي بـــــتـــــلك
االجـــراءات) مــــؤكــــدين انه (ال
نح بـوادر اتفـاق أو تـفاهـمـات 
الــثــقــة لــلــحــكــومـة وسـط هـذه
االنـــقــــســـامــــات داخل الــــكـــتل
وإصـرار بـعـضـهــا عـلى تـمـريـر
الكابينة ولو على طريقة تمرير
قـــــــــرار إخـــــــــراج الـــــــــقــــــــوات
األمريكية).بدوره  رأى اخلبير
القانوني طارق حرب انه ليس
لرئـيس مجـلس النواب حق في

تـغيـيـر موعـد اجللـسـة الطـارئة
التي دعا لهـا عالوي للتصويت
على كابيـنته الوزارية.وقال في
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إنه
ــان  في (يــحـق لــرئـــيس الــبـــر
اجللـسات االعـتيـادية صالحـية
ــوعـــد وتــأجـــلــيـــهــا حتــديـــد ا
وتغـيـيرهـا ولكن ال صالحـية له
في تأجيل اجللسة االستثنائية
التي حدد موعدها من اخملول
ــــوجـب الــــدســــتــــور). ودعـــا
ان إلى احللبـوسي رئاسة الـبر
اجـتـمـاع الـيـوم االثـنـ . وذكـر
ـان في بيان مكتب ارئـيس البر
امس إن (االجـــــتـــــمـــــاع يـــــأتي
ادة العاشرة من استنادا إلى ا
النظام الـداخلي جمللس النواب
قدم لعقد وذلك للنظر بالطلب ا
جــلـسـة اسـتــثـنـائــيـة لـتــشـكـيل
احلــكــومــة اجلــديــدة وحتــديــد

ـقـبلـة). بدوره مـوعد اجلـلـسة ا
قــــال الــــنــــائب االول لــــرئــــيس
ـــان فـي بـــيـــان امس انه الـــبـــر
نـهاج (اجتـماع خـاص لبـحث ا
احلــــكـــومـي لـــرئــــيس الـــوزراء
ـــكــــلف والـــســـيــــر الـــذاتـــيـــة ا
ــرشــحي احلــكــومــة اجلــديـدة
وفق الــــــنـــــــظــــــام الــــــداخــــــلي
ــعــمــول بــهـا في واإلجـراءات ا
ان) ورجح ان (يكون بعد البر
غـــد األربــعـــاء مـــوعـــدا لـــعـــقــد
نح الثقة اجللسة االستثـنائية 
حلــكـومــة عالوي وال ســيـمـا ان
ــدة الــقــانــونــيــة لــلــتــكــلــيف ا
شـارفت عـلى اإلنتـهـاء ولم يـعد
هــــــنـــــــاك وقت كـــــــاف حلــــــسم
مـوضــوع تـشــكــيل احلـكــومـة).
وجــــــددت كـــــــتــــــلـــــــة احلــــــزب
ـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الـــد
مــوقـفـهـا مـن احلـكـومـة واعالن

عـــــدم حــــضــــورهـــــا جــــلــــســــة
التصـويت.وقالت رئيس الـكتلة
فيـان صـبري في تـصريح امس
إن (بـعض الــكــتل الـتـي لـديــهـا
ــان رشـحت مـقــعــدان في الـبــر
ســـــتـــــة وزراء فـي حـــــكـــــومـــــة
عالوي) عـلى حــد تـعــبـيــرهـا 
الفتـة الى ان (الكتـل السيـاسية
الكـبـيرة هي الـتي تتـوافق على
وضـع احلـكـومــة حـسب الــنـظم
الـسـيـاسـيـة احلـديـثـة في حـ
ان احلــال يـكــون عـكس ذلك في
الـعـراق) وأضـافت أن (االكـراد
ـان لن يـحـضــروا جـلـســة الـبـر
اخلـــاصـــة بــالـــتـــصــويـت عــلى
التشكيلة احلكومية كونها غير
مـقـبـولة) مـؤكـدة (انـنـا نرفض
بـشـكل تام تـرشـيح شخـصـيات
مــعـيـنـة في احلـكـومـة واالدعـاء
بـــــأنــــــهـــــا تــــــمـــــثـل االكـــــراد)
واستـطردت بـالقول ان (عالوي
غــيــر مــســتــقل وجــاء بــتــوافق
كــتـــلـــتــ ولم يـــحظ بـــتــأيـــيــد
الــشـارع عــلى تــرشــيـحـه حـتى
االن). من جهته نفى النائب عن
كـتـلة صـادقـون نـعيم الـعـبودي
مـا حتــدث به خــبــيـر امــني عن
وجــود خالفــات بــ مــكــونـات
حتــــالف الــــفــــتح وأكــــد عــــدم
شاركـة في حكومة عالوي مع ا
مـنحـها الـثـقة. وكـتب العـبودي
في رد له على ماغرد به اخلبير
االمـنـي هـشـام الـهـاشـمي قـائال
(هـذه معـلومـات غيـر دقيـقة ما
زال الـــفـــتـح مـــوقـــفـه مـــوحـــدا
بـــرئـــاســـة هــــادي الـــعـــامـــري
باد التي اتفـقنا عليها في وا
داخل الفتح اجلميع ملتزم بها
ـــشـــاركــة في وأهـــمـــهــا عـــدم ا
احلـــــكـــــومــــة واالســـــتـــــعــــداد
ــبــكــرة). وكـان لالنــتــخــابـات ا
الـهــاشـمي قــد غـرد عــلى مـوقع
تــويــتــر إن (ازمــة مــنح الــثــقــة
لـــتــشـــكـــيـــلـــة عالوي أظـــهــرت
ــصـالح احلــزبـيــة الــداخـلــيـة ا
ـصـالح حــيث يـؤثــر تـعــارض ا
وعـــــدم تــــوافـق األهــــداف بــــ
األطـــراف عــــلى حـــجم الـــثـــقـــة
بقيادة الـفتح في إدارة مصالح
كل األطراف بعدالة حيث شعر
كل من سـنـد وصـادقـون وإرادة
بــإهـــمــال مــصــاحلــهم عــنــدمــا

اعـــطـى الــعـــامـــري أصـــواتـــهم
بعيدا عن التشاور).

 في غـضون ذلك  اعرب رئيس
ـــــــــقـــــــــراطي احلـــــــــزب الــــــــد
الكردستاني مـسعود البارزاني
ـــثــلـــة االمـــ الـــعــام لال و
ــتــحــدة فـي الــعــراق هــنــيس ا
بالسخارت خالل لقـاء جمعهما
عن قـلــقــهـمــا من تـعــمق االزمـة
السياسية في البالد.وقال بيان
امس ان (الــــلـــقـــاء بـــحث اخـــر
اخلـطـوات لـتـشــكـيل احلـكـومـة
اجلـــــديـــــدة والـــــتـــــهـــــديـــــدات
والـــتــــحــــديـــات الــــتي تــــواجه
العملية السياسية في العراق).
واضــاف ان (اجلــانـبــ اعــربـا
عن قـلـقـهـمـا من تـعـمـيـق االزمة
السـياسـية وتـبادال االراء خالل
االجـتــمــاع بـشــأن االحـتــمـاالت
واحلــــلـــول الجــــتــــيــــاز االزمـــة
الــســـيــاســيــة وتــعــديل مــســار
مشددين الـعمـليـة السـياسـية) 
ــــــتــــــحـــــدة عــــــلى (دور اال ا
ساعدة العمـلية السياسية في
الــعــراق).  واعــلـن الــنــائب عن
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني
شـــيـــروان مـــيـــرزا عن تـــعـــهـــد
عـالوي بــزيــادة حــصــة االكـراد
في حكـومته من  3وزراء الى 4
بــشـرط اخــتــيـارهم بــعــيـداً عن
تـرشيـحـات االحزاب بـاسـتثـناء
الــوزارة الـرابــعـة. وقــال مـيـزرا
فـي تــــــــــــــصـــــــــــــــريـح امـس ان
ـفـاوضـات الزالت جـاريـة في (ا
بــغــداد لــلــتـوصـل الى صــيــغـة
تـوافقـية قبـل جلـسة التـصويت
على الكابـينة الوزارية) مؤكدا
ان (عالوي وعــد بـزيـادة حـصـة
كـون الكردي في حـكومته من ا
 3وزارات الى أربعة) مبينا ان
(احلــقـيــبــة الــوزاريـة الــرابــعـة
الـــتـي ســتـــضـــاف الـى حـــصــة
ــكــون ســتــكــون بــأسم وزارة ا
الـــــدولــــــة لـــــشــــــؤون اقـــــلــــــيم
كــــردســـــتــــان) واشــــار الى ان
(عـالوي اشـتـرط تـســمـيـة كـافـة
الـوزراء بـعـيـداً عن تـرشـيـحـات
الــكـتل الــســيـاســيــة واالحـزاب
بــاســتـثــنــاء الــوزارة اجلــديـدة
حــيث اعـطى لالحــزاب احلـريـة
بــتـســمـيــة من يـرونه مــنـاســبـاً

لها).
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في إحـدى احلـافالت الـصـغـيرة
ـرأة لـتــزور الـقـبـر.وأوضـحت ا
التي ارتـدت العـباءة اجلـنوبـية
التـقليـدية الـسوداء (كلـما نأتي
لـــزيــارة اإلمـــام عــلي ســـنــزور
الـشهـيد الـبـطل) في اشارة الى
ـــهـــنـــدس  مـــضـــيـــفـــة (هــذا ا
واجب).  ومن ساعات الـصباح
ـســاء تـتـوقف االولى وحــتى ا
حــافالت الــزوار الــقــادمــ من
مــنـاطق مـخــتـلـفـة ودول أخـرى
ــقــبــرة تـــبــاعــا قــرب مـــدخل ا
بـــيــــنـــهـم من كــــان يـــقــــاتل مع
هندس ومن تعـّرف عليه بعد ا
مــــصـــرعه.ويــــروي ســـكـــان في
ـديـنـة أنّ خـبــر مـقـتـله أحـدث ا
صدمة كبـرى في نفوس أنصار
ــســـلــحــة الــذين اجلـــمــاعــات ا
ـقـبرة احـتـشدوا لـسـاعات في ا
قبيل وصـول جثمـانه مشيرين
إلى أنّ (زوجته ونساء أخريات
مـن قـريــبـاته قــمن بــدفـنه حتت

أنـــظــار الـــرجــال وصــحـــفــيــ
مـــــــنـــــــعـــــــوا من الـــــــتـــــــقـــــــاط
الـصـور).ووادي الـسالم واحدة

من أكبر مـقابر الـعالم من حيث
ـســاحــة اجلـغــرافـيــة وتـدور ا
حــولـهــا أسـطــورة تــقـول إنــهـا

ـسلـمـ عـلـما أن تـتـسع لـكل ا
الــغـالـبـيـة الـعـظـمى من ماليـ
مدفون فـيها ينتـمون للمذهب
الــــشــــيــــعي.وفـي الــــســــنـــوات
األخـــيــرة ازداد عـــدد الــقـــبــور
الـتي حفـر علـيـها لـقب (شهـيد)
وصــور رجـــال من كل األعـــمــار
حامل سالحهم بـيدهم بينهم
عـنــاصـر في احلــشـد الـشــعـبي
قـتـلـوا خالل مـعـارك مع تـنـظيم
داعش. مـن الـــبـــصـــرة أيـــضــا
ـهـندس جـاءت سـعـاد لـتشـكـر ا
عـلى قــتـاله ضـد داعش. وقـالت
بهدوء وهي تذرف الدموع (هو
الــــذي رد داعش هــــو الـــبــــطل
رحـمـة الـله عـلـيـه) مـضـيـفة أنّ
(مقـتله أثّر عـلينا وعـلى احلشد
كــــــلّه). وعــــــلـى الــــــرغـم من أن
مــسـتـشـار األمـن الـوطـني فـالح
الــفـــيــاض هـــو رئــيـس هــيـــئــة
هـندس احلشـد الشـعبي كـان ا
إلى حـد كـبــيـر الـقـائــد الـفـعـلي

لــهــذه الـــهــيـــئــة الــتـي شــكّــلت
ـرجع األعـلى علي بـفتـوى من ا
الــســـيــســتـــاني في عــام 2014
لـــــــوقف تـــــــمــــــدّد تــــــنـــــــظــــــيم
ـــهــنـــدس عــلى داعش.وعـــمل ا
تطوير احلشد جلـعله منظمة ال
تخضع لقيـادة كاملة من رئيس
الـوزراء وال تـتـبع لـقـوات األمن
الــتــقــلــيــديـة رغـم دمــجـهــا مع
الـقــوات احلـكــومـيــة.ومـا زالت
ــتــشـددة بــعض فــصــائــلــهــا ا
وبـــيــنــهـــا كــتــائـب حــزب الــله
تـمـارس نـشـاطات مـسـتـقـلة عن
بــغـداد كــمـحــاولــة اسـتــهـداف
القوات األمريكية حسبما تقول
واشنطن وسط تساؤالت حول
مــســـتــقــبل احلــشــد ومــركــزيــة
هـندس الـقرار فـيه بـعد مـقـتل ا
ـــنــــافـــســــة بـــ وتــــصـــاعــــد ا
فصائله.لكن فـي مقبرة النجف
ال وقـت حـــــــــالــــــــيـــــــــا ســــــــوى
لــلـبــكــاء.وبـعــدمـا جتــمّع نــحـو

عـشــرين شـخـصــا حـول الــقـبـر
الــذي يـتـوسط مـجـمـوعـة قـبـور
لقـادة عسـكريـ شيـعة آخرين
فـــــتح اإليـــــراني رضـــــا أبــــادي
هــاتــفه وبـــدأ بــتالوة انــشــودة
ديـــنــيـــة بــصــوت حـــزين.وقــال
أبادي الـقادم من كـرمان مـسقط
رأس سـلـيمـاني (كـان علـيـنا أن
نأتي الى هـنا لنـظهر احـترامنا
لـهــذا الـعـزيــز عـلى االيــرانـيـ
).وأضاف (باذن الله والعراقي
ستبقى ذكرى الشهيدين احلاج
قـــــــاسـم وأبــــــو مـــــــهـــــــدي ولن
تُــنـسى).ووقف الــزوار الـواحـد
تلـو اآلخر قرب الـقبـر يلتـقطون
الـصـور ألنـفـسـهم وهم يـذرفون
الــدمــوع بــيــنــمـا كــانـت امـرأة
تـركض خـلف طـفلـهـا الـذي كان
يــســيــر بـعــفــويــة بـ الــقــبـور
حامال بيده مسدسا بالستيكيا
ومـــرتـــديـــا مـالبس شـــبـــيـــهـــة
. البس رعاة البقر األمريكي

(لم تـردنا حـتى االن حـصـول اية
ــواطـنــ الى اضـرار) داعــيــة ا
(اخذ احلـيـطة واحلـذر واالبتـعاد
عن االشاعات واالخبـار الكاذبة).
ولــقي تــســعــة أتــراك مــصـرعــهم
بينـهم ثالثة أطفـال جراء الزلزال
الـذي كـان بـقـوة  5.8درجـة عـلى

مقياس ريختر. 
وأعلنت وزارة الـداخلـية التـركية
مــقـــتل ســبــعــة اشــخــاص جــراء
الــزلــزال وقــال وزيــر الــداخــلــيــة
الـتـركي سلـيـمـان صـويـلو أن من
(بـ ضــحـايـا الــزلـزال الـســبـعـة
الذين لقوا حتفهم في مدينة وان
وإن هناك التركية  ثالثة أطفال 
 5اشــخــاص آخـــرين  أصــيــبــوا
عـقب زلـزال إيـران وجـرى نـقـلـهم
ـسـتــشـفـيـات فـيـمـا ال تـزال إلى ا
أعـــــمــــــال الـــــبـــــحـث واإلنـــــقـــــاذ

متواصلة).
 وأضـــــــاف  أن (الـــــــزلــــــزال أدى
النـهـيـار نـحو  1066مبـنى و أن
هـنــاك آخــرين مـحــاصـرون حتت
أنـقــاض مـبــان في جــنـوب شـرق
بــعــد أن ضــرب زلـزال قــوته 5.7
نطقة القريبة من احلدود درجة ا

مع إيران).

وبحسب عطيـة فإن (شدة احلالة
تــكــون يــوم غــد الــثالثــاء مــسـاءً
وصــبــاح االربـــعــاء) داعــيــا الى
(عـــدم الـــنـــزول لـــلـــبـــحـــر وتــرك
الــســواحل خالل ايــام االثــثــنــ
والــــثالثـــاء واالربـــعــــاء بـــســـبب
ارتفاع االمواج الـناجت عن نشاط

الرياح السطحية) . 
ولــــفت الى ان (بــــعض مــــنـــاطق
ايران كـذلك معرضـة للـفيـضانات
حـيث سـتـستـقـبل كـمـيـات امـطار
فــيــضــانــيــة يــوم االربــعــاء). من
جـهـتهـا تـوقـعت الـهيـئـة الـعـامة
لالنـــــواء اجلــــــويـــــة والـــــرصـــــد
الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان
يكون طـقس اليـوم االثن غـائما
ــنـــاطق كـــافـــة مع ارتـــفــاع فـي ا
بدرجـات احلرارة. وقـالت الهـيئة
في بـيــان امس ان (طـقـس الـيـوم
نـاطق كافة االثنـ سيكـون في ا
غـائـمــا ودرجـات احلـرارة تـرتـفع

قليال عن اليوم السابق). 
من جـهـة اخـرى قـالت الـهـيـئة ان
مواطـني اقليم كـردستـان شعروا
بــالــهــزة االرضــيـة الــتي ضــربت
منطـقة ايـرانية تـقع على احلدود
التركـية.واضافت الـهيئة الى انه

احلرارة خالل سـاعـات نهـار يوم
االربـعـاء بـفـوارق كـبـيـرة تـسـبب
نـزالت الـبـرد واالنـفـلـونـزا ورياح
نشـطة احـيانا مـصحـوبة بـهبات
شــــديــــدة فـي اغــــلب مــــدن وسط
وغـــرب الــبالد اضــافـــة لــلــفــرات
االوسط وجـــنـــوب الـــبالد تـــصل
الـى مــــــــابـــــــ  80 -90كـم فـي
الـسـاعـة ومــوجـات غـبـار كـثـيـفـة
متوقعة خصوصا يوم االربعاء)
مشيرا الى تساقط (امطار غزيرة
فـي مــنـــاطق مـــتــفـــرقـــة من مــدن
الوسط نزوال نحو مدن اجلنوب
ـدن ونـنـوه الى ان عــلى جـمـيع ا
عــلــيـهــا احلــذر الن احلـالــة غــيـر
ثابـتة ولـكن نقول ان مـناطق من
مـــدن الــوسـط والــفـــرات االوسط
وشرق االنبار هي من سـتستقبل
أعــلى كــمــيــة مـع امــطــار غــزيـرة
وحـالــوب تـلـيـهــا مـدن اجلـنـوب

واالقل هي مدن الشمال).
 وحـــذر عـــطـــيـــة من ان (ســـيــول
وطفح الـشوارع وارد في مـناطق
الغزارة) متـوقعا (سيـولًا جارفة
شـــــرق واسط وجـــــنـــــوب شــــرق
ديـــالى بـــســبـب غــزارة االمـــطــار
شـــرقــا صـــبــاح يـــوم االربــعــاء).
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  تــوقع الــراصــد اجلــوي صـادق
عـطـيـة  ان يـشـهـد طـقس الـعـراق
أربعة فصول خالل هذا األسبوع
 مـــحـــذرا من مـــنـــخــفـض جــوي
وامـــطــــار غــــزيـــرة فـي مـــنــــاطق
مـتــفـرقــة من مـدن الــوسط. وقـال
عـطيـة في مـنـشور عـلى صـفـحته
في فيـسبوك امس ان (مـنخـفضاً
جـويـاً شـبه قـطـبي في الـطـبـقـات
ـنــخـفض الــعـلــيـا مــصـحـوبــا 
حراري سطحي يبـدأ التأثير في
اجــــواء الـــــبالد ايـــــام االثـــــنــــ

والثالثاء وصباح االربعاء).
وحذر عـطيـة من قدوم  مـنخفض
جويـة تتـمـثل آثاره في مـايأتي (
ربـيـعي شـتـوي طـقس مـتـقــلب 
خريـفي صـيـفي خالل االسـبوع
وسـنشـهـد األجواء تـطـرفا كـبـيرا
بــدرجـات احلــرارة مــابـ بــدايـة
االســــبـــوع ونـــهـــايـــته وتـــكـــون
االجـواء اليـوم االثـنـ والـثالثاء
وصباح االربـعاء اشـبه باالجواء
الـصـيـفـيـة وسـنـسـتـخدم وسـائل
الـتـكـيــيف في اجلـنـوب والـوسط
يـعقـبـها انـخـفاض حـاد بـدرجات

طــبـيــة في الــبالد فــيـمــا أغــلـقت
واجهة حدودها مؤقتًا مع إيران 
تهديد كورونـا عبر احلدود. وقال
وزيـر الـداخـلـيـة في بـلـوشـسـتـان
مـــيــــر ضـــيـــاء الـــله الجنـــوف إن
(احلدود الـبـاكـستـانـيـة مع إيران
في إقليم بلوشستان كانت مغلقة
مــؤقــتـــاً واتــخــذنــا هــذا اإلجــراء
بسـبب تـهديـد كـورونا) ,وأضاف
أنـه (يـــــجـــــري فـــــحص جـــــمـــــيع
االشخاص القادم من ايران من
نـتشـرة عند قبل الـفرق الـطبيـة ا
ـــــعـــــبـــــر احلــــدودي) ,وأوضح ا
الجنوف أن (بـلـوشسـتـان فرضت
حــظــراً عــلى ســفــر احلــجــاج من
بـاكـسـتـان إلى إيـران بـراً). وأفـاد
مــتــحــدث بــأسم وزارة الــصــحــة
اإليــرانـيــة بــارتـفــاع عــدد حـاالت
الـوفـاة إثـر الـفـايـروس في إيـران
إلى  8حاالت واإلصابات إلى 43
إصابـة.وقـال كيـانـوش جهـانـبور

انه (من بـ  19حــــــــــــالـــــــــــة 
اخـتـبــارهـا  الـتــعـرف عـلى 15
حالة عـلى أنهـا مؤكدة) ,وأضاف
أنه (وفــــــقــــــا إلجــــــمــــــالـي عـــــدد
األشخـاص الذين  تـشخـيصهم
بــــالـــفــــايـــروس فــــإن هـــنـــاك 43

شخصًا توفى ثمانية منهم).

وأيـــضــا الــتــنـــســيق مـع نــقــابــة
األطــبــاء في حــالـة ظــهــور حــالـة
مــــشـــتـــبـه بـــهـــا فـي الـــعـــيـــادات
اخلـارجيـة واخلـاصـة بـاألطـباء).
وفي ديالى  ,نـفـذت دائـرة صـحة
احملافـظة حمالت تـوعويـة مكـثفة
ـنـفـذ احلـدودي في لـلـعـامـلــ بـا

احملافظة. 
وقـال مـديـر اعالم صـحـة الـدائـرة
فـارس الـعـزاوي في بــيـان تـلـقـته
(الـــــــزمـــــــان) امس ان (مـالكــــــات
الدائرة نـفذت اخلـطة االحـترازية
الــتي تـضــمــنت تـوزيـع كـمــامـات
واقــــيـــة وكــــفــــوف و بـــدالت ذات
االستعمال الواحدة ب العامل
ـنفـذ احلدودي مع ايـران الذي با
يـــقــتــصــر عـــمــله االن فـــقط عــلى
الـــتــبــادل الـــتــجــاري). واغـــلــقت
الـسـلـطـات الـتـركـية حـدودهـا مع
إيـران خــشـيــة انـتــقـال فــايـروس
كــورونـا . واعــلن وزيــر الـصــحـة
الــتـــركي عن تـــوقــيـف مــؤقت من
جــانـب واحــد جلــمـــيع الــرحالت
اجلـــويــــة الـــقـــادمـــة من إيـــران 
مـــــشـــــيـــــرًا إلـى مـــــنع دخـــــول 8
إيـــرانـــيـــ إلى الـــبالد لـــظـــهــور
أعــراض كــورونـــا عــلــيــهم. كــمــا
أعلنت باكستان عن حالة طوار

ــيــا واإلجــراءات وانــتــشـــاره عــا
تخذة صحيا كثفة والوقائـية ا ا
في الـعـراق. وأضــاف بـيـان امس
أنه ( خالل االجـتـمـاع مـنـاقـشة
وطــــرح مــــواضـــيـع عـــدة فـي مـــا
يــــخص كــــورونـــا وبــــيـــان مـــدى
انـــتــشــاره والســـيــمـــا في الــدول
اجملاورة واالستعدادات الصحية
واجـهة أي حالـة طارئة تخـذة  ا

ــتــوسـط ومــســتــوى الــتــعــاون ا
والدعم جلهود احلكومة العراقية
ووزارة الـصـحـة في الـتـعـامل مع
ـرض). فــيـمـا تــرأس مـديـر عـام ا
صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف
علي احلـجامي اجـتمـاعا مـوسعا
مع مـديــري مـسـتـشــفـيـات الـكـرخ
ـنـاقـشـة الـوضع الـصـحي بـشأن
آخـــر مـــســتـــجـــدات الــفـــايــروس
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عـززت وزارة الـصـحـة االجـراءات
ــواجــهــة الـــوقــائــيـــة الــطــارئـــة 
ـسـتـجـد بـعد فـايـروس كـورونـا ا
تـزايد ظـهـور اصـابـات في ايران.
وقدم الوزير جعفر صادق عالوي
خالل اجلـلـسة اخلـامـسـة لـلـجـنة
األمــــــر الـــــديـــــواني ٥٥ بـــــشـــــأن
الـفـايـروس الـتي تـرأسـهـا رئـيس
ـســتـقـيل عــادل عـبـد احلـكــومـة ا
ــهـدي (عــرضــا تـفــصـيــلــيـا عن ا
الــــوضـع الــــوبــــائي لــــكــــورونــــا
ـتــخـذة ــسـتــجـد واإلجــراءات ا ا
والســيـمــا بـعــد ظــهـور اصــابـات
وحدوث وفـيـات في ايـران وسبل
حــمـــايــة اجملـــتــمع الـــعــراقي مع
األخــذ بـنــظـر االعــتـبــار الـتــبـادل
الـتـجــاري وحـركـة الــزائـرين بـ
ــــنــــاســــبـــات الــــبــــلــــدين خالل ا
الـديـنـية) ,مـؤكـدا (عـدم تـسـجـيل
ايــة اصــابــة فـي جــمــيع مــنــاطق
ومن ضـــمــنـــهـــا اقـــلــيم الـــعـــراق
كـــردســتـــان). من جــانـــبه اوضح
مــديــر مـكــتب مــنــظــمـة الــصــحـة
ـيــة في الـعـراق ادهم رشـاد الـعـا
ـوقف الــوبـائـي لـلـمــرض عـلى (ا
مـــســـتـــوى مــنـــطـــقـــة دول شــرق

شخصيت عسكريت مكلّفت
تـرسـيخ نفـوذ إيـران العـسـكري
ـهندس خارج حـدودها.وكان ا
الـــذي يـــحـــمل اجلـــنـــســـيـــتــ
الــعــراقــيـة واإليــرانــيــة حــجـر
الــــزاويــــة فـي الــــطــــمــــوحــــات
اإليـرانــيــة في الــعـراق والــقـوّة
ــعـاديـة احملـركــة لـلـجــمـاعـات ا
ـتــحــدة.وتــعــهّـدت لــلــواليــات ا
الـفـصـائل الـشـيـعيـة بـاالنـتـقام
ـــقـــرات مـــهـــدّدة الـــقـــواعـــد وا
الــــدبـــلـــومــــاســـيــــة واجلـــنـــود
ـــوجـــودين في األمـــريـــكـــيــ ا
الــــعــــراق وعــــددهم أكــــثــــر من
خــمـسـة آالف جـنـدي. لـكن بـعـد
ســبـعــة أســابــيع ال يــزال الـرد
مـــؤجال فـــيــــمـــا يـــجـــســـد إرث
هندس قبره في وادي السالم ا
وغرفة زجاجيـة في مكان مقتله
قــرب مــطــار بــغــداد.وتــقــول أم
حــسـ الــقــادمـة من الــبــصـرة
انّـهـا اجتـازت مـسـافة  450كلم

اإلمـام عـلي بن طـالب لـكـن قـبر
ـهـنـدس بـات محـطـة إضـافـية ا
فـي رحــلـــتــهم الـــديــنـــيــة.وقــال
ـسؤول عـبـاس عـبـد احلـسـ ا
وقع إنّ القـبر (حتوّل عن أمن ا
إلى مــزار ولــيس فــقط مــقــبــرة
خــاصـة).وأضــاف بــيـنــمــا كـان
رجل إيراني يتلـو انشودة على
وقع أصـوات بــكـاء احلـاضـرين
(نـســاء وأطـفـال ورجـال يـأتـون
من إيـران ولــبــنـان والــبــحـرين
لــيـزوروا أبـو مــهـدي واألعـداد
يـــــــومـــــــيــــــا أكـــــــثـــــــر مـن ألف
شــخـص).وتــقـــدّم شـــاب بــبطء
نحـو الـقبـر وجلس إلى جـانبه
حتت صورة ضخمة للمهندس
يــلـطم صـدره ووجــهه ويـصـيح
(الله ينتقم من أمريكا).وشكّلت
الغارة األمريـكية في الثالث من
ـاضي ضـربـة كــانـون الـثـانـي ا
كــبـرى لــطـهــران ولـلــجـمــاعـات
والية لها ألنها أطاحت بأهم ا

{ النجف - اف ب - عند بداية
الـــشــارع الــتـــاسع في مـــقــبــرة
النـجف توقّفت حـافلة صـغيرة
بـــيـــضـــاء بــــالـــقـــرب من آلـــيـــة
عسـكريـة وترجّـلت منـها خمس
فـتـيـات تـوجّــهن بـسـرعـة نـحـو
قبر القائد العسكري أبو مهدي
ـهنـدس وهنّ يلـتـقطن الـصور ا
دون تـوقـف. انـضـمت الـفـتـيـات
إلـى رجـال يـلــطـمــون صـدورهم
ونـسـاء يـبـكـ جتـمّـعـوا حـول
الــقــبـــر الــذي أصــبح مــقــصــدا
ـطالـب بـالثأر آلالف الـشيـعة ا
تحـدة بعد أكثر من الواليات ا
من شــهـر ونـصف الـشـهـر عـلى
ـهنـدس بـغارة أمـريكـية مـقتل ا
فـي بـغــداد أودت كـذلـك بـحــيـاة
صـــديـــقه احلـــمـــيم قـــائـــد قــوة
الـــــقــــدس اإليـــــرانــــيـــــة قــــاسم
سليماني.ويتدفّق آالف الشيعة
يــومـــيــا عــلى مــديــنــة الــنــجف
ــقـدّســة لـديــهم لــزيـارة مــرقـد ا
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وصـــافـــة تـــرتـــيب اجملـــمـــوعــة
االولى حيث سـيواجه مـنتخب
الــشـبــاب مــتــصـدر اجملــمــوعـة
الـثـالــثـة والـذي سـيــتم حـسـمه

ب السعودية ومصر.
ومن جــهـة اخـرى خــطف فـريق
أربــيل فـوزا قــاتال من مــضـيـفه
نـفط ميـسـان بـهدف من دون رد
ــبـاراة  بــالــوقت الـقــاتل في ا
التي أقـيمت  في مـلعب مـيسان
ــــبـي حلـــســــاب اجلــــولـــة األو
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جنح مـنــتـخب شــبـاب الــعـراق
بـــكـــرة الـــقـــدم امس االحـــد في
بـلـوغ ربع نـهـائي كـأس الـعـرب
بتغـلبه على مـوريتانيـا بهدف
ــواجـهـة الـتي من دون رد في ا
اقــيـمت عــلى مـلــعب سـعـود بن
جـلــوي ضـمن اجلـولـة االخـيـرة
سابقة. من دور اجملموعات با
الـهــدف االول لـلـيـوث الـرافـدين
جـاء بـالـنـيـران الـصـديـقـة حـ
سـجل عبـد اللـه كامـارا باخلـطأ
في مــرمــاه عــنــد الــدقــيــقــة 21
لينـتهي الشـوط االول على هذه
الـنــتـيـجــة بـاداء مـتــكـافئ بـ

. نتخب ا
وفي الـشـوط الـثـاني اسـتـطـاع
لـيـوث الـرافـدين ان يـتـحـكـمـوا
ــجـــريــات الــلـــقــاء بـــالــطــول
والعـرض ليـتمـكنـوا اخيراً من
اضـــافــــة الـــهـــدف الـــثـــاني عن
طـريق رضا مـيـالي في الـدقيـقة

 85من عمر اللقاء.
وبــهــذا الــفــوز  اصـبـح رصــيـد
لـــيــوث الـــرافــدين  4نـــقــاط في

الثانية من الدوري.
ــبــاراة الـوحــيـد سـجـل هـدف ا
ألربـــيل الـالعب كـــريـــســـتـــوفــر

ميندوجا الدقيقة .92
ورغم محاوالت نفط ميسان في
الــتـســجــيل لــكــنه أضــاع عـدة
فـرصــة كـانت كــفـيـلــة بـتـغــيـيـر
الـنـتيـجـة عـبر وسـام سـعدون
وأحـمـد عبـد الـرزاق وإبـراهيم
نــعـيم فــانــتــهى الــشـوط األول

بالتعادل السلبي.
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ــة دانـت وزارة الـــتــربـــيـــة جـــر
االعـتــداء عـلى الـطـالــبـة الـطـفـلـة
فـــــــــواطـم عـالء حـــــــــســــــــــ في
الــنـاصــريــة اثـنــاء عـودتــهـا الى
مـــــنـــــزلـــــهـــــا  بـــــعـــــد ادائـــــهـــــا
االمـــتـــحــان.وقـــالت الـــوزارة في
بـــيــان امس ان (الـــوزيــرة ســهــا
خــــلـــــيل الــــعـــــلي بـك ومالكــــات
الـوزارة تـلـقـوا بـأسف وحـزن ما
تـعرضت لـه الطـفـلـة فواطم عالء
حـــســ الــتــلــمـــيــذة في الــصف
الـــثــالث االبــتـــدائي في مــدرســة
مـنـدلي للـبـنـات الـواقـعة في حي
ســومـر بـالـنــاصـريـة من عــمـلـيـة
بشعة يندى لهـا جب اإلنسانية
حيث اغـتـصبت وقـتلت وهي في
طــريق عــودتــهــا لــلــمــنــزل بــعـد
ادائـهـا االمـتـحان) ودان الـبـيان
ـــة الـــبــــشـــعـــة وطـــالب (اجلـــر
اجلهات اخملتـصة بانزال اقصى
العقوبـات بحق اجلاني). وألقت
مفـارز قسـم مكـافحـة اإلجرام في
ذي قار شعبـة اخلطف على قاتل

اجملـنـى عـلـيـهـا الــطـفـلـة فـواطم.
وقالت شرطـة احملافظـة في بيان
امس إن (قـوة امنـيـة تـمـكنت من
القبض عـلى قاتل الطـفلة فواطم
في حي سـومـر) مـشـيـرا الى ان
ّ اختطافها بعد (اجملني عليها 
ـدرسة وان جـثتـها عودتـها من ا
وجــدت فـي مــنــزل الــقــاتل الــذي
كــان يـنــوي دفــنـهــا بـعــد اإلقـدام
عـلى اغـتـصـابـهـا وقـتـلهـا). وفي

بـغـداد  افـاد شــهـود عــيـان بـأن
قـــوة امــنـــيـــة اعــتـــقـــلت اربـــعــة
اشـــخــاص نــصــبــوا ســيــطــرات
وهمـيـة ضمن شـارع ابـو نؤاس.
وقـال الشـهـود في تـصريح امس
ان (قــوة من قــبـل اســتــخــبـارات
بــــغــــداد الــــتــــابــــعــــة لــــوكــــالـــة
االســـــــتــــــخـــــــبـــــــارات في وزارة
الــداخــلــيــة اعــتــقـلـت أربـعــة في
شــارع ابـو نــؤاس أســفل جــسـر
ـهـاجـمة اجلـمـهوريـة يـقـومون 
القوات األمنية ونصب سيطرات
وهـمـيــة واالعـتـداء عـلى عـجالت
واطـن بتـوجيـة من الشخص ا
الرابع الذي ألقي الـقبض عليه)
مؤكدين ان (هؤالء من اخلارج
عـن الــقــانـون وانــهـم يــقــطــعـون
الطرقات ويحرضون على العنف
ــؤسـسـات احلــكـومـيـة) وحـرق ا
على حد تعـبيرهم. واشاروا الى
انه (ضـبط بـحـوزتـهم مـسـدسـان
ورمانتان هـجوميتـان وقداحتان
تستـعمالن في تـعاطي اخملدرات
وبايب لـلتعـاطي وكمـية صـغيرة
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