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دعـا رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مسرور البارزاني الى ان تكون ذكرى
قـصف حلـبـجـة بـالسالح الـكـيـمـياوي
دافـــعـــاً لـــرص الـــصـــفـــوف والـــعـــمل

آسي.  شترك على إنهاء ا ا
وقـال في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس
(تـــمـــر عــلـــيـــنـــا الــيـــوم الـــذكــرى 32
ـذبـحـة اجلـمــاعـيـة الـتي لـلـقـصـف وا
اُرتـكــبت ضـد مــديـنـة حــلـبــجـة الـتي
كــــانت جــــزءاً من ســــيـــاســــة اإلبـــادة
اجلـمــاعـيــة بـحق شــعب كــردسـتـان)
ة الـكبرى ال الفتا الى إن (هـذه اجلر
تـزال جــرحـاً غــائـراً في تــاريخ شـعب
كـردســتــان وصـورة من صــور الــظـلم

واالضطـهـاد جتـاه أمـتـنا). ولـفت الى
ان (حكومة إقلـيم كردستان التي هي
ـــقـــاومــة ثـــمـــرة دمـــاء الــشـــهـــداء وا
الـبـطــولـيـة لـشــعـبـنـا تــبـذل قـصـارى
جهدهـا لتـقد أفضل اخلـدمات ألسر
) مضيفا (لنجعل ؤنفلـ الشهداء وا
ـأسـاويــة دافـعـاً ــنـاسـبــة ا من هـذه ا
مــحـــفــزاً لــرص الـــصــفـــوف والــعــمل
ــآسي ومـواجــهـة ـشــتـرك وإنــهـاء ا ا

التحديات واألوضاع الصعبة). 
من جهتـه حيا رئـيس مجـلس النواب
مـحـمـد احلـلـبــوسي  مـديـنـة حـلـبـجـة
لـــــصــــمــــودهـــــا وحتــــديـــــهــــا .وقــــال
احلـلـبـوسي في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر
امس (حتــيـة عــز وكـبــريـاء لــشـقــيـقـة
اجلـبل حـلــبـچـة الـصــمـود والـتـحـدي

وهي تـــصـــنع احلـــيـــاة بـــعـــد اثـــنــ
وثالثـــ عـــامــا عـــلى ذكـــرى الـــدمــار

واإلبادة) 
وأضاف (الـرحمـة واخللـود للـشهداء
وخـالص احملـبــة ألهـلـنـا فـي حـلـبـچـة
وهم يــرفـــلــون بــاألمـن والــسالم). من
جـــهـــته دعـــا الــنـــائـب االول لــرئـــيس
مـجـلس الـنـواب حـسن كـر الـكـعـبي
ـــقـــابــر ـالحــقـــة مـــرتــكـــبي ا يـــدعــو 
اجلماعـية قبل عام  2003 وما بعده.
ــنــاســبــة (حـرص واكــد في بــيــان بــا
مــجــلـس الــنــواب في سـن الــقــوانــ
الــــكـــفـــيــــلـــة في حتــــقـــيق الــــعـــدالـــة
االجتـمـاعيـة وانـصاف ذوي الـشـهداء
وضــحـــايــا جــرائـم الــنــظـــام الــبــائــد

واالرهاب). 
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ـواطــنـ في الـوقـت الـذي تــتـمــنى (الـزمــان) لـقــرائـهــا وجـمــيع ا
السالمـة والـصحـة الـدائـمة وحتـذر من عـدم االلتـزام بـاالجراءات
الـوقـائـيـة من فـايـروس كـورونــا فـانـهـا مـضـطـرة الى االحـتـجـاب
ـفروض على بغـداد واحملافظات بدءا من بسبب حظـر التجوال ا
يــوم االربــعـــاء عــلى ان تــســـتــأنف الـــصــدور االربــعــاء  25 آذار
اجلاري. حـمى الـله الـعـراق من كل مـكـروه ودفع عن اهـله الـوباء
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مـــنـــذ يـــومــ تـــشـــهـــد اســواق
الـعــاصـمـة حـالـة من االسـتـنـفـار
نـتـيـجـة االعالن عـن فـرض حـظر
ــواجـــهــة فــايــروس الـــتــجــوال 
كـــورونـــا. وشــوهـــدت االســواق
ــــتـــبـــضـــعـــ وهـي تـــكـــتظ بـــا
لــلـحـصــول عـلى احـتــيـاجـاتـهم
الـغذائيـة والسيما مـياه التـعبئة
واالغـــذيــــة الـــيـــابــــســـة كـــالـــرز
والـــــبـــــقـــــولـــــيـــــات فـــــضـال عن
االحــــتــــيــــاجــــات الــــصــــحــــيــــة
ــعــقــمـات. لــكن كــالــصــابــون وا
الــظـاهـرة االكـثـر إلـفــاتـاً لـلـنـظـر
ـواطـنـ عـلـى اخملـابز ازدحـام ا
واالفـران االمر الـذي قد يـتسبب
بــــعــــدوى غــــيــــر مــــحــــســــوبــــة
بـالـفايـروس. وقـال مواطـنون ان
(هــذه احملـال اخلـدمـيـة يـجب اال
ـطبق تـشـمل باحلـظر الـصحي ا

عـلى السـير والـتنـقل في الشوارع).
واشــاروا الى اهــمـيــة جــعل بـعض
ـنزلـية مـفتـوحة احملـال كـاالسواق ا
مـع تـطــبــيق اجـراءات الــوقــايـة من
الـفايـروس. واكد مـواطن ان (بعض
هــذه الـســوبــر مـاركــتـات الــكـبــيـرة
تـهـيأت جـيـدا لالقبـال الـواسع على
سـلـعهـا فعـمـدت الى ايقـاف عامـل
ـتـبـضـعـ لـديـهـا لـتـطـهـيـر ايـدي ا
ومـــــــــــسـح مـــــــــــداخـل االســـــــــــواق
طـهرات). وتسـبب التـهافت على بـا
ــنــزلــيـة في شــراء االحــتــيـاجــات ا
ارتـفـاع مـلـحوظ بـأسـعـار الـبـضائع
االســـتــهالكــيـــة فــضال عـن تــعــمــد
بــــعـض احملــــال في رفـع االســــعـــار
بــــحـــجــــة ان الــــتـــجــــار وراء هـــذه
الــعـمــلـيــة. وبـرغم ان جلــنـة االزمـة
الــوزاريـة مـنــحت يـومـ لــتـطـبـيق
عـمـلـيـة حـظـر الـتـجـوال فـان حـالـة
الــذعــر ســادت بــ الــعــوائل وادت
الـى النزول الـى االسواق والتـبضع

بــكـمــيــات كـبــيـرة وتــكــديـســهـا في
ــنـازل. وقـالـت سـيـدة تــدفع عـربـة ا
مــلــيــئــة بــاالغــذيـة ان (اخلــوف من
احلـــظــر الســبــوع وراء ذلك.. انــهــا
مـدة طـويـلة غـيـر مـسـبوقـة عـززتـها
علومات واالخبار ظـاهرة تضارب ا
عـبـر مواقع الـتـواصل االجتـماعي).
وانـتـقـد مراقـبـون هذه احلـالـة التي
قــالـوا انــهـا وراء ارتــفـاع االســعـار
ودفـع الـتـجـار الى اسـتـغالل االزمـة
ـــواطــنــ لـالثــراء عــلـى حــســاب ا
الـفـقراء. كـمـا رأى هؤالء ان االغالق
نـافذ الـتجـارية الـكـيفي لـلحـدود وا
اســـهم في ارتــفـــاع االســعــار وقــدم
ـمــارسـة اعــذارا جــاهـزة لــلـتــجــار 
أالعـيـبهم فـيمـا عـد خبـراء الصـحة
ـواد الــغـذائـيــة وغـيـرهـا تــكـديس ا
عــمـلــيـة ضـارة بــالـصــحـة الــعـامـة
فـضال عن تسببهـا بارتفاع االسعار
او شـحـتـهـا او نفـادهـا من الـسوق.
واطن وخـشـيته وقـالـوا ان (جـهل ا

ــفـــاجـــآت يــكـــمن وراء حـــمى مـن ا
الـــتــبـــضع وسـط حــالـــة من احلــذر
والــتــرقب تــسـود الــشــارع بــضـغط
الــوضـع الـســيــاسـي ووجــود فـراغ

ا دستوري مقبل). حكومي ور
ودعـــا الــنـــائب حـــســ الـــعـــقــابي
الـسلطة التـنفيذية والـقوات االمنية
الى تنفيذ جوالت ميدانية لالسواق
ومـتابـعة اي غالء فـاحش بـاالسعار
ومـــعـــاقــبـــة من يـــســـتــغـل الــوضع
احلـالي مشددا على ضرورة تنظيم
حـمالت اعالمية وجوالت باالسواق
لـلمـسؤول من مـحافظـ وقيادات
امــنــيـة اضــافـة الى الــشــخـصــيـات
الـديـنـيـة واعـيـان اجملـتـمع ورمـوزه
بـغـيـة الـتـهـدئـة. وقـال الـعـقـابي في
تـصـريح ان (هنـاك مسـالـة تكـاملـية
واطن والـسلـطة في مـواجهة بـ ا
االزمـــات ومـــنـــهــا ازمـــة فـــايــروس
واطن ان كورونا) مبينا ان (على ا
يـتحسس احلـالة االستـثنائـية التي

ـــر بـــهــا الـــشـــعب الـــعــراقي وان
اليـعـمل علـى استـثمـار هـذا الوضع
ـصالح شـخصـية او فـئويـة ضيـقة
كـون هـذا االمر مـؤسـفا وبـعـيدا عن
الــذوق الــعــام واالخالق الــوطــنــيـة
والـغيرة العـربية االصيـلة وهو امر
غـــيــر مــقـــبــول والنــســمـح به عــلى
االطـالق). واضـاف ان (االمــر االخـر
يـرتبط بالسلطة الـتنفيذية واذرعها
ــتــثــمـــلــة بــالــشــرطــة الــرقـــابــيــة ا
واالجهزة االمنية االخرى من خالل
مـتـابـعـة االسـواق واذا كـانت هـناك
حـالـة غالء باالسـعـار بشـكل فاحش
واســتـغالل لــلـتــجـار لــهـذه احلــالـة
عـاقـبة واتـخـاذ اجراءات فـعـليـهـا ا
قـاسـية بـحق هؤالء) الفـتـا االنتـباه
ـمــكن الـســمـاح الـى انه (من غـيــر ا
ــتـــاجــرة فـي مــأسي لـــلــبـــعض بـــا
الـشـعب على اعـتبـار انه في ظروف
كـهـذه قد تـعـد جرائم كـبـرى. واشار
الـى (اهــمــيـــة ان تــؤمن الــســـلــطــة

الـتنفيذية انسيابية حركة البضائع
االسـتـهالكيـة واحملاصـيل الزراعـية
مـــــابــــ احملــــافـــــظــــات واخملــــازن
احلـــكـــومــيـــة مـن جــهـــة والـــســوق
احملــلـيــة من جــهـة اخــرى) مـشـددا
عــلى ان (الالعب االسـاسي في هـذه
ـعـادلـة هي الـسـلطـة الـعـامـة التي ا
عــلـيــهــا ايـقــاع الـقــصـاص الــعـادل
سـتـغـلـ لالزمات). بـاجلـشـعـ وا
ودعـا العقـابي الى (القيـام بحمالت
اعـالمــــيـــــة وجـــــوالت بـــــاالســــواق
لـلمـسؤول من مـحافظـ وقيادات
امــنــيـة اضــافـة الى الــشــخـصــيـات
الـديـنـيـة واعـيـان اجملـتـمع ورمـوزه
بــغـيـة تـهـدئــة الـنـاس وعـدم ادخـال
اجملـتـمع بحـالـة رعب) مشـددا على
ان (الـــغــايـــة من حـــظــر الـــتــجــوال
ـكـوث في ـواطــنـ بــا ومــطـالــبـة ا
واطن وليس مـنازلـهم هو حـمايـة ا
بث الذعر واخلوف لديهم مع توفير
ــواد الـغــذائــيـة لــهم في االسـواق ا

ـاني بــشـكل واضح). واقـتــرح الـبـر
الـسابق اكرم ترزي (تولي احلكومة
ـنظـفـات ضمن ـعـقمـات وا تـوزيع ا
احلـصـة التـمويـنيـة للـمواطـن الن
الــعــوائل الــفــقــيــرة ال تــقــوى عــلى
شــرائــهـــا وهي مــهــمــة لــلــتــصــدي
لـــلــفـــايـــروس). ودعــا جـــهــاز االمن
ــواطــنـ الى الــوطــني الــعــراقي ا
ــــــــشـــــــاركــــــــة في حــــــــفـظ االمن (ا
االجـــتــمـــاعي واالقـــتــصـــادي عــبــر
الــتـبــلـيغ عن ضــعـاف الــنـفـوس من
ستلزمات واد الغذائية وا بـائعي ا
الـطبـية الذين يـقومون بـرفع اسعار
ــقــبــلــة بــضــائـــعــهم خالل االيــام ا
واطـنـ وخلـقا اسـتـغالال حلاجـة ا
دنـي لـلـذعر والـهلع فـي صفـوف ا
واثـــــارة لالزمـــــات والـــــبــــلـــــبـــــلــــة
االجـتماعـية) وقال اجلـهاز في بيان
ـواطـن (االبالغ امـس ان بامـكان ا
عــنـهم من خالل االتـصــال الـهـاتـفي
ـهـيـأ من ــؤمن عـلى الـرقم  131 ا ا
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عــزا مــصـدر ســيــاسي تــأخـر اعالن
ــكـــلـف اجلـــديـــد لــتـــشـــكـــيل اسـم ا
احلـكومة الى خالفات وصـفها بغير
بـسـيطـة  وفيـمـا شدد ائـتالف دولة
الــقــانــون عــلـى انه لن يــوافق عــلى
تـــكــلــيـف أي مــرشح قـــبل حــصــول
تـوافق عـلـيه قـال تـيـار احلـكـمة انه
لن يــتــدخل في عـمــلـيــة اإلخـتــيـار .
وبـحسب مـصدر  فـإن (خالفـات غير
بـــســـيـــطـــة أخّـــرت اإلعالن عن اسم
ـــكــــلف اجلـــديـــد عـــلـى الـــرغم من ا
تــــضـــيــــيق اخلــــيـــارات إلـى ثالثـــة
أســمــاء بــعــد ان اعــتـرضـت إحـدى
مثلة في الـكتل السيـاسية البـارزة ا
ـرشح الــلــجـنــة الـســبــاعـيــة عــلى ا
لـلمنصب نعيم الـسهيل) مشيرا الى
ـسـاءلـة ان (تــوضـيـحــا من هـيـئــة ا
والــعـدالــة افـاد بـرفـض مـرشح آخـر
وهـو رئيس جـامعـة حالي  رفضه
نحل لـوجود صالت بحزب الـبعث ا
ـنـعه الـدسـتـور).واضاف وهـو مـا 

أنّ (األسـمـاء األخـرى مـثل مـصـطفى
الــكـاظـمـي وعـلي الـشــكـري ال تـزال
مـطـروحـة في ظل وجـود إصـرار من
بـعض مـكـونـات الـلـجنـة الـسـبـاعـية
عــــلى تــــكــــلــــيف شــــخــــصـــيــــة من
الـــتــكــنـــوقــراط كــأن تـــكــون رئــيس
مثل في جامعة) مشيرا إلى أن (ا
الــلـجـنــة أجـروا اتــصـاالت مع قـادة
كــتـلـهم مـن اجل أن حتـسم األمـور).
وتـــردد اول امس االحـــد ان رئــيس
اجلــمــهـوريــة بــرهم صـالـح يـعــتـزم
تـكـلـيف الـسـهـيل تـشـكـيل احلـكـومة
بــعــد مــوافـقــة مــبــدئــيــة من الــكـتل
الـشــيـعـيـة. وفي شـأن مـتـصل اعـلن
ائـتالف دولـة القـانون عـدم موافـقته
عـــــلى  تــــكـــــلــــيـف أي مــــرشح دون
الــتــوافق عــلــيه.وقــال االئــتالف في
رشح بـيان إنه (برغم عدم التوصل 
مــــســـتـــقـل جتـــمـع عـــلـــيـه الـــقـــوى
الــســـيــاســيــة الــســـبع اال أنــنــا لن
نـتـخـلى عـن مـسؤولـيـتـنـا فـي إدامة
زخـم احلوار مع اخـواننـا في الـكتل
لـتقريب وجهات النظر للوصول إلى

مـرشح نعتـقد فيه كـفاءة وقدرة على
ــهـمــة ونــقف خــلـفه الــنــهـوض بــا
ومــعـه في مــواجــهــة الــتــحــديــات).
مـضـيفـا (نـعـلن عدم مـوافـقتـنـا على
صــدور الــتــكــلــيف ألي مــرشح قــبل
حـــصــــول تـــوافق حـــوله). ). وكـــان
مـصـدر مـقـرب من دولـة الـقـانـون قد
كـــــــــشـف اول امـس األحـــــــــد عن ان
االئـتالف سـيدعم نـعـيم السـهيل في
ـوافقـة غالـبيـة اللـجنة حـال حظي 
الـسباعـية ألن (موقف دولـة القانون
يـنسجم مع موقف اللجنة السباعية
ــرشح). في ـــكــلـــفــة بــاخـــتــيـــار ا ا
غــــضـــون ذلك أعــــلن رئـــيـس تـــيـــار
احلـكـمـة عـمـار احلـكـيم عـدم تـدخـله
نصب رشح  في اختيار اسماء ا
رئـيس الوزراء .وقـال في بيان امس
(قـــررنـــا ان ال نـــتـــدخل فـي مـــهـــمــة
ـنـصب ـرشـحـ  اخـتــيـار اسـمـاء ا
رئـيس الـوزراء للـمرحـلـة االنتـقالـية
بـعد اآلن) عـازيا الـسبب الى رفضه
(الـبقاء في معـادلة التلكـؤ وحتفظنا
عــلى حـســابـات سـيــاسـيــة ال تـأخـذ

ـصـلـحــة الـعـلـيـا بــنـظـر االعـتـبــار ا
لــلــعــراق والــعــراقــيــ وال تــراعي
الــظــروف احلـالــيـة الــتي تــمـر بــهـا
الـــبالد). ومـــضـى قــائـال ان (دخــول
تـيـار احلـكـمـة الـوطـني كـان إليـجـاد
مـخرج لالنغالق السـياسي وتعطيل
مـصــالح الـنـاس لـيس اال) مـطـالـبًـا
رشح الـقادم بـأن (تـنحـصـر مهـمـة ا
فـي اطـــار إعــــادة هـــيــــبـــة الــــدولـــة

ومـشــاورات مع الـقـوى الـسـيـاسـيـة
ونـخب اجملتمع ونـاشطي الساحات
لـــهــدف ايـــجـــاد حل وطــنـي لالزمــة
الـراهنة. وأكـد ائتالف النـصر انّ ما
يــهــمه ويــؤكــد عــلــيه دومــا هــو مـا
ــكـلّف ـعــايـيــر اخـتــيـار ا يــتـصـل 
رحلـة االنتقالـية وهنا فانّ ومـهام ا
مــوقــفــنــا من اي مــرشح يــتــلــخص
ـهـام وتلـبـية ـعـاييـر وا بـتـاكـيدنـا ا
مـــطــالب الــشــعـب) مــؤكــدا انه (لن
يـكون عـقبة امـام اي مرشح لـرئاسة

الوزراء وفق رؤيته).
 وحــــدد الـــبــــيـــان رؤيــــة االئـــتالف
ـكلّف بـ(وطـنـيـة وحيـاديـة ونزاهـة ا
ــكـلّف بــادارة احلــكم وأن يــشــكّل ا
ــرحــلـة حــكــومــة مــصــغــرة الدارة ا
االنـتـقـاليـة ال يـتـجـاوز عمـرهـا سـنة
واحــــدة مـن تــــاريخ تــــســــنــــمــــهــــا
ـــســــؤولـــيـــة وان تـــكـــون مـــهـــام ا
احلــــكـــومـــة الــــقـــادمــــة هي اجـــراء
انـتـخـابـات مـبـكـرة نـزيـهـة بـشـراكـة
الـيونامي وبتاريخ اقصاه 12/31/
 2020 وضــــــبـط االمن وحــــــصـــــر

الـسالح بيـد الدولـة وتقـد اجلناة
ـتظـاهـرين وقوات االمن الى بـحق ا
الــعـدالـة وحــيـاد الـقــرار الـوطـني)
مـضـيـفـا ان الـرؤيـة تـتـضـمن ايـضـا
ـــــكــــلّف (الـــــزام رئــــيـس الــــوزراء ا
بـــتـــشـــكــيـل حــكـــومـــة بـــعــيـــدا عن
قيـتة مع احلفاظ على احملـاصصة ا
تـمـثـيل الـتـنـوع اجملـتـمـعي الـوطني
ــهــنــيــة ومن واشــراك الـــكــفــاءات ا
الــنــاشــطـ بــاحلــكــومـة وتــعــيـ
مـســتـشـار لـرئـيس الـوزراء لـشـؤون
ــطــالب اجلــمــاهـيــريــة  لــضــمـان ا
ــرحــلـة اشــراك اجلــمــهـور بــادارة ا
االنـتـقالـية وتـشكـيل جلان خـاصة -
ثـالثـــيـــة االطــــراف من احلــــكـــومـــة
تـظاهـرين لالشراف والـيونـامي وا
عـلى مهام اجراء االنـتخابات وعلى
جلــان الــتـــحــقــيق اخلــاصــة بــقــتل
ــتـــظــاهــرين وقــوات األمن).وكــان ا
انـيـة أحـمد رئـيس كـتـلـة سنـد الـبـر
االســدي قـد اكـد في وقت سـابق أن
ــاضــيـة ســتــشــهـد لــيــلــة االثـنــ ا
ــــكـــلـف بـــعـــد ان االعـالن عن اسم ا

حتـسم الـلـجـنـة السـبـاعـيـة قـراراها
بــخــصـوص اخــتــيـار الــشــخـصــيـة
ـؤقتة ـناسـبة لـتشكـيل احلكـومة ا ا
ويــرفـع لــلــمــصــادقــة عــلــيه بــشــكل
نـهـائي. وتـابع قـائال أن (التـحـديات
شـاخـصـة امـام اجلـمـيع.. وتـضـييع
الـــــوقـت لــــيـس في صـــــالـح احــــد).
ــهــلــة وتــنــتـــهي الــيــوم الــثالثــاء ا
رشح الـدستورية الـثانية الخـتيار ا
ـنح الـدستور لـرئاسـة الوزراء إذ  
رئـيس اجلـمهـورية مـهـلة أمـدها 15
يــومــاً لــتــكـــلــيف مــرشح بــديل ولن
يــكــون بــوسع رئـيـس اجلـمــهــوريـة
هلـة ألن الدستـور ال يسمح تـمديـد ا
بـذلك. وبحـسب مصدر سـياسي فإن
رئـيس اجلمهـورية اليريـد أن (يكون
طـرفاً في مـعادلـة تتحـكم بهـا القوى
ـعنـية بـترشـيح رئيس الـسيـاسـية ا
لـــلـــوزراء) مـــوضـــحـــا  أن (رئـــيس
اجلـمـهوريـة قـد ال يلـجأ إلـى تكـليف
أي مـرشـح يـراه هـو مـنـاسـبـاً لـهـذه
ــهـلــة ألنه يـراعي الــتـوازن وكـذلك ا
ــان وعـدم حــجــوم الـكــتل في الــبـر

إمـكـانـية مـرور شـخص بالـتـصويت
ـــان مـــا لم يـــكن داخـل قـــبـــة الـــبـــر
مـرضياً عـنه من غالبـية الكـتل لكنه
ــوقف واضح حــتى ال قــد يــخــرج 
يــتــحـمـل الـشــراكــة في الــوقـوع في
اخلـرق الـدستـوري).  وكانت بـيارق
انـية قد كشفت عن طرح اخلـير البر
اطــراف ســـيــاســيــة فـــكــرة تــمــديــد
ــــهــــدي حــــكــــومــــة عــــادل عــــبــــد ا
ستقيلة.وقال رئيس الكتلة النائب ا
مـحمد اخلـالدي أن (هناك مـعلومات
تــشــيــر الى رغــبــة بــعـض االطـراف
الـسـياسـيـة بتـرشـيح اسمـاء عـليـها
عـالمـــــات اســـــتـــــفــــــهـــــام او رفض
جـمــاهـيـري او بـحث خـيـار تـمـديـد
ـستـقـيلـة واعادة تـدوير احلـكـومة ا
وجـوه سـابـقـة) مضـيـفـا أن (جـميع
تـلك اخليارات بحال اعـتمادها فهذا
مـعناه اطالق رصـاصة الرحـمة على
الـعــمـلـيـة الـسـيـاسـيـة واسـتـفـزاز ال
حـــــدود لـه لـــــلـــــشـــــعب الـــــعـــــراقي
وتضحياته التي قدمها طيلة الفترة

السابقة).

بكرة والـتهيؤ إلجـراء االنتخابـات ا
خـالل هــــذا الــــعـــــام). بــــدوره دعــــا
إئـتالف النصـر الذي يتـزعمه رئيس
الـوزراء السـابق حيدر الـعبادي الى

حكومة مصغرة لعام واحد. 
 وقـال في بيان تلـقته (الزمان) امس
انـه (إنــطـالقـــا من واجـــبـــنـــا جتــاه
الـــشـــعب والـــدولـــة فــانّ اإلئـــتالف
اشــتـــرك ويــشــتــرك بـــاجــتــمــاعــات
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أعــلـنت مـديــريـة الـصـحــة الـعـامـة في ادارة
مـنـطـقـة كـرمـيان الـتـابـعـة القـلـيم كـردسـتان
امس االثـن عن تسجيل اصابت مؤكدت
. وأكد بـفـايروس كـورونا في قـضاء خـانقـ
مــديـر صـحـة كــرمـيـان سـيــروان مـحـمـد في
مـؤتمر صحـفي (تسجيل اصابـت مؤكدت
).من جهته بالفايروس في مستشفى خانق
قـال مــديـر مـسـتـشـفى خـانـقـ آزاد مـحـمـد
ـسـتـشـفى  خـالـيـة حـتـى هذه الـدلـوي إن (ا
اللحظة من أي إصابة بالكورونا) مستدركا
ان (هـنـاك حــالـتـ يـشـتـبه بـهـمـا ونـنـتـظـر
الـنتـائج من مخـتبـرات الفـحص في بغداد).
وتـتبع خانق اداريا الى محافظة ديالى اال
انــهـا تــقع حتت سـلــطـة االقـلــيم في الـوقت
الــراهن. وكـانـت وزارة الـصــحـة قـد أعــلـنت
مـساء اول أمس تسجيل  14 إصـابة جديدة
بـالفايروس ليصبح مجموع اإلصابات 124
بينها  9 وفيات و 26حـالة تماثلت للشفاء.

وافــاد مـسـتـشـفى ســوق الـشـيـوخ بـذي قـار
بـهـروب مـشـتـبه بـاصـابـته بـكـورونـا.وقالت
ــسـتـشـفى فـي بـيـان انه (بـعـد ورود ادارة ا

حـالتـي مشـتبه بـاصابـتهـما بـالفـايروس 
ستشفى غلق االستشاريات والطوار في ا
لـغـرض التـعـفـير بـشـكل كامل) مـشـيرة الى
(احــالـة احـدهــمـا الى مــسـتـشــفى احلـسـ
الـــعــام فــيــمـــا هــرب الــشـــخص االخــر من
ــســتـــشــفى ـــســتــشـــفى).واضــافـت ان (ا ا
تـستـقبل احلـاالت احلرجة جـدا فقط حـفاظا
ـواطــنـ ولـلـحــد من تـفـشي عــلى سالمـة ا
ــرض). واعــلن مــحــافظ الـبــصــرة اســعـد ا
الــعـيـداني امـس فـرض حـظـر الــتـجـوال من
ــقـبل مــسـتــثـنــيـا مــسـاء امـس الى االحـد ا
الــدوائــر الــصــحــيـة والــبــلــديــة واالمــنــيـة
ــواد الــغـذائــيــة واحلـاالت وعــجالت نــقل ا
احلـرجــة. واعـلن مـحـافظ الـديـوانـيـة زهـيـر
الــشــعالن عن رفـع حـظــر الــتــجــوال الــيـوم
الــثالثـاء.وعــزا  في مـؤتـمــر صـحــفي حـظـر
الـتجوال الى (الرغبة في تـعفير حي الفرات

صابـة بالفـايروس) مؤكدا ( الـذي تسكـنه ا
ــصــابــة في احلــجــر الــتــحـــرز عــلى ذوي ا
ـنـزلي).وسـجـلت الـديـوانـية اول الـصـحي ا
امس اول حـالة اصابة بكـورونا .كما اعلنت
مـحـافـظة االنـبـار فـرض حـظر لـلـتـجوال من
ـقبل مـسـاء الـيوم الـثالثـاء لـغـاية الـسـبت ا
(لــلــحـفــاظ عــلى خــلـو احملــافــظــة من وبـاء
كـورونــا). بـدورهـا قـررت مـحـافـظـة الـنـجف
فـرض حـظـر لـلـتـجـوال  ابـتـداء من يـوم غـد
قـبل واعالن عـطلة االربـعاء حـتى الثالثـاء ا
رسـمـيـة من الـيـوم الـثالثـاء لـغـايـة الـثـالثاء
طـالبة بغـلق مطار الـنجف  جميع ـقبل وا ا
ـنـافـذ احلـدودية. وقـررت مـحـافـظة صالح ا
الــدين حــظــر الــتــجــوال ابــتــداء من الــيـوم
الـثالثاء لغاية احلادي والعشرين من الشهر
اجلـاري ومـنع الدخـول الى احملـافظـة .وقرر
الـوقف السني إغالق جـميع مسـاجد األنبار
. في واالقـــتــصـــار عــلـى األذان ألســبـــوعــ
غـضـون ذلك اتـفـقت جـمعـيـة الـهالل األحـمر
الـعـراقـيـة مع الـصـ عـلى افـتـتـاح مـخـتـبر
لـتشخيص اإلصـابات بالفـايروس في بغداد
ـقـبل.واضـاف رئـيس اجلـمـعـيـة األسـبــوع ا
ــعــمــوري في بــيــان أن (شــحــنــة يــاســ ا
مـساعـدات طبيـة جديدة خـاصة بالـفايروس
من الـصـلـيب االحـمر الـصـيـني سـتصل الى
الـعــراق قـريـبـاً).وقـررت خـلـيـة االزمـة خالل
اجــتـمــاعـهــا مــسـاء اول امس الــذي تـرأسه
سـتقـيل عادل عـبد رئـيس مـجلس الـوزراء ا
ــهـدي فــرض حـظــر لـلــتـجـوال فـي بـغـداد ا
وتـعطـيل الدوام الـرسمي. وقـال بيـان تلـقته
(الـزمان) امس أن (االجـتمـاع خلـص بجـملة
من الـقرارات مـنها فـرض حظر الـتجوال من
الـسـاعة  11 لـيالً اعتـباراً من 17 لـغـاية 24
آذار اجلـاري بـاستـثـناء الـبضـائع من حـظر
ـؤسـسـات الـتـجـوال) واسـتـثـنت اخلـلـيـة ا
الـصحية من حظر التجوال كما اكدت وزارة
الـصـحة قـرار االسـتـثنـاء بـتعـمـيم موقع من
الـوزير جعـفر عالوي تلـقته (الزمان) امس .
ـنـظـمـة في غــضـون ذلك اصـدرت الـلـجــنـة ا
لـتـظـاهـرات ثورة تـشـرين ارشـادات صـحـية
لــلـمـعـتــصـمـ دعـتــهم فـيـهــا الى اقـتـصـار
الـتـجـمع في السـاحـات والـشوارع احملـيـطة

بـهـا عـلى خـمـسـة افـراد لـكل مـجـمـوعة وان
تـبعـد كل مجـموعـة عن االخرى مـا يقرب من
عـشرة امتـار. وتضمـنت االرشادات االخرى
بـحسب بـيان تـلقـته ( الزمـان) امس (ارتداء
س االسـطح الــكـمــامـات والــكــفـوف وعــدم 
المـــســة ـــصـــافــحـــة او ا والـــتـــوقف عن ا
ـبـاشرة وان ال يـبقى فـي اخليـمة الـواحدة ا
اكـثر من خمسة اشخـاص و تنظيف ارضية
عقمات داخل وخارج اخليمة اخلـيم ورش ا
واالبـتعـاد عن االحتـكاك بـاي اجسـام غريـبة
قــد تـرد الى الـسـاحــة قـبل اتـخـاذ اجـراءات
الـوقـايـة الالزمـة من تـعقـيم ولـبس الـكـفوف
وغــــيـــر ذلك والــــتـــأكـــد مـن مـــصـــادر األكل
ـشروبـات واألطعـمة اجلـاهزة الـتي تأتي وا

 .( عتصم إلى ا
وتــابـع الــبــيــان ان (من اخلــزي والــعــار ان
ـقـالة يـعـترف وزيـر الـصـحة في احلـكـومة ا
أل اول امس االحـــد  بـــأن مـــرتـــبـــة عـــلـى ا
الـعـراق ب اال في الـرعايـة الـصحـية هي
 178ويــأتي قــبل الـصــومـال) مــضـيــفـا ان
(هـذا اعــتـراف كـاف لـتـوجـيه تـهـمـة االبـادة
اجلـمـاعـيـة لـلـعـراقـيـ لـعـدم قـدرة حـكـومـة
احملــاصـصـة الـفـاشـلــة عـلى تـأمـ احلـيـاة
الـصــحـيـة لـلـمـواطـنــ الـعـراقـيـ في بـلـد
ـلــيـارات الـدوالت شـهـريـا) يــصـدر الـنـفط 

على حد قوله.
 وكــانت اخلــطــوط اجلــويــة الــعــراقــيــة قـد
اوقـفت جـميع رحالتـها الى ايـران لتـحاشي
نــقل الـعــدوى من كـورونـا. وعــلـقت ســلـطـة
ـدني الـعـراقي الـرحالت اجلـوية الـطـيـران ا
في الـبالد ابـتداء من الـيوم الـثالثاء ولـغاية
قـبل بـاستـثـناء طـائـرات العـابرة الـثالثـاء ا

لالجواء العراقية. 
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مسرور البارزاني

قــــــبل اجلــــــهـــــاز في كـل وقت
السـتقبال شكاواكم وبالغاتكم
عـن اي حـالـة مـشـبـوهـة تـهـدد
ــــــواطـن). من امـن الــــــوطن وا
جـهتـها نـاشدت وزارة الـزراعة
كــــافـــــة االجــــهــــزة االمـــــنــــيــــة
والـــســـيـــطـــرات احلـــكـــومـــيـــة
بــــضــــرورة تــــســـهــــيـل دخـــول
ـنـتـجـات الـعـجالت احملـمـلـة بـا
الـزراعية احمللـية كافة..جاء ذلك
بــتــصـــريح لــلــنــاطق الــرســمي
لــلـوزارة حـمـيــد الـنـايف والـذي
بــ فـيه بــأن الـوزارة ونـتــيـجـة
لــــتــــبــــني  خــــطط نــــاجــــحـــة و
مــســتــدامــة لــتــطــويــر الــقــطــاع
الـــزراعـي  افــضـت نـــتـــائـــجـــهــا
بـالـوصول االكـتـفاء الـذاتي لـعدد
كــبــيــر من احملـاصــيل الــزراعــيـة
الــتـي تــمــثل الــســلــة الــغــذائــيــة
الــيـومـيــة  والـتي جـاءت نــتـيـجـة

نتج احمللي . حماية ا

»dł»¡» ∫ اخلـطـوط اجلــويـة الـعـراقـيـة تـتـخــذ اجـراءات ضـد كـورونـا قـبل هـبـوط

سافرين الى مطار بغداد وقد اعلنت عن وقف رحالتها اجلوية مع ايران ا

بيان جهاز االمن الوطني


