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ـتـظـاهـرون عـلى سـاحـة سـيـطـرة ا
اخلـالني في بغـداد عـصر امس في
اثـــر مــحـــاوالت الســقـــاط حــواجــز
كــونـكـريــتـيـة في الــسـاحـة .  وأكـد
ــتـــظـــاهــرين شـــهـــود عــيـــان ان (ا
تـمـكـنوا من الـسـيـطرة عـلى سـاحة
اخلـالني  مــــــســـــاء امـس في اثـــــر
مـــواجــهــات مع قـــوات االمن الــتي
حـــاولت ردعـــهم بــعـــد اســقـــاطــهم
الـكتل الكونكريتية) مشيرا الى ان
ــتــظــاهـريـن  تـقــدمــوا بــعـد ذلك (ا
بـاجتاه ساحة الوثـبة مع انسحاب

القوات االمنية اليها). 
ــتــظــاهــرين قــامـوا وأضــاف أن (ا
بـــحـــرق االطــارات فـي الــســـاحــة)
مــــشــــيـــراً الـى (اطــــفـــاء الــــتــــيـــار
الـكهـربائي في اخلالني ومقـتربات
نـفق التحـرير). وحاول مـتظاهرون
فـي وقـت ســـــــابـق من يــــــــوم امس
اســــــقــــــاط عــــــدد مـن احلــــــواجـــــز
الــكــونــكــريــتــيــة الــتي وضــعــتــهـا
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة قـــرب ســـاحـــة
اخلـالني بعـد يوم شـهد مـواجهات
تـظاهـرين وقوات األمن قرب بـ ا
نــــفـق الــــتــــحــــريـــــر اســــفــــرت عن
إســتـشـهــاد مـتـظــاهـر وإصـابـة 13
آخــــــريـن. وقــــــال الــــــشــــــهــــــود ان
(مـتــظـاهـرين حـاولـوا اسـقـاط عـدد
من احلــواجـز الـكـونـكــريـتـيـة قـرب
ســاحـة اخلـالني ) مـشــيـرا الى ان
(الـقـوات االمـنيـة كـانت قـد وضعت
هــــــذه الـــــكــــــتـل اول امس بــــــعـــــد
إســتـشـهــاد مـتـظــاهـر وإصـابـة 13
آخــرين عـقب مــواجـهـات مع قـوات
األمـن قـــرب نـــفق الـــتـــحـــريـــر).في
غــضـون ذلك دعت قـيــادة عـمـلـيـات

ــتـظــاهــرين الى احلــفـاظ بــغــداد ا
عــلى نــظـافــة مـنــطــقـة الــتـظــاهـر .
وقــالت في بــيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امـس انه (لألهمـيـة الـعالـيـة في ما
يــــخـص الــــسالمـــــة الــــصــــحــــيــــة
لـلـمـتـظـاهرين فـي ساحـة الـتـحـرير
وحـــمـــايــتـــهم من وبـــاء فـــايــروس
كـورونا وتـنفـيذًا لـتوصـيات  جلـنة
االمـــر الـــديــواني  55 وتـــأكـــيــدات
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا حـسب ا
مــــاجـــاء  في خــــطـــبـــة اجلــــمـــعـــة
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا وتــوصــيــات ا
حلـقـوق االنـسـان بـالـعـراق أشرفت
قــيــادة عــمــلـيــات بــغــداد بــجــهـود
دني في ـديـريـة العـامـة للـدفـاع ا ا
وزارة الـداخلية واجلهات الصحية
ـتـخـصـصـة  على تـطـهـيـر سـاحة ا
الـــتــــظـــاهـــرات واخلـــيـم وجـــمـــيع
مــحــتــويــات مــنـطــقــة الــتــظــاهـر).
واهـــــابـت الـــــقــــــيـــــادة  بـ(كـــــافـــــة
ـتظاهرين السلمي احلفاظ على ا
 نـظـافـة منـطـقـة التـظـاهـر والتـقـيد
الـتـامـبـاإلجراءات الـوقـائـيـة حسب
تــوجـيــهـات وزارة الــصـحــة  الـتي
تـنـفـذ حـمالت التـطـهـيـر والتـعـفـير
يـوميـا والتـعاون  مـعهـا  وتسـهيل
ـيــدانــيـة داخل حــركــة مـفــارزهــا ا
الـتظاهرات). وناشد البيان (جميع
ـتظاهرين السلـمي عدم التجمع ا
والـتـواجـد خـارج سـاحـة الـتـحـرير
ـؤمـنـة صـحـيـا وامـنـيـا وااللـتزام ا
بــذلـك النه يــشــكل بــيــئــة صــحــيــة
سـلبـية تـساعد في انـتشـار الوباء)
مـؤكـدا ضرورة (الـتـعاون الـتام مع
كـلـفـة بـتـطـهـير ـيـدانـيـة ا الـفـرق ا
ا له وتـعـفيـر مـنـطقـة الـتظـاهـرات 
من مـــصـــلـــحـــة عـــلـــيـــا  لـــصـــحــة
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أســامـة الـنـجـيـفي قـد اكـد أن عالوي
يـــســـعـى حلـــسم مـــرشـــحي الـــكـــرد
لــلــحـــقــائب الــوزاريــة قــبل جــلــســة
الــــتــــصـــويـت عــــلى مــــنح الــــثــــقـــة
لــلــحــكــومــة.واوضح الــنــجــيــفي إن
(قــائـمــة الـتـشــكـيــلـة الــوزاريـة الـتي
طـــرحت كـــانت خــالـــيــة مـن أســمــاء
الــــوزراء الــــكــــرد وتـــركـت حــــقـــول
األســــمـــاء فــــارغـــة أمــــام الـــوزارات
اخملـصصة لـهم) مضيفـا انه (عندما
ســـألـــنـــاه عن ذلك قـــال أنـه يــســـعى
ــــوضــــوع قـــبـل جـــلــــســـة حلــــسم ا
الــتــصــويت وتــرك احلـقــول فــارغـة
حلـــ الــنــقـــاش مــعــهـم). واجــتــمع
ـكلف مـحمـد توفيق رئـيس الوزراء ا
األربـعـاء مع حتــالف الـقـوى عـالوي
ــقــرر ان يـــعــقــد الـــعــراقــيـــة. ومن ا
مـجـلس الـنـواب اليـوم االحـد جـلـسة
ـنح الــثـقــة حلـكــومـة اســتـثــنـائــيــة 
عـالوي بـــعــــد ان أرجـــأ اخلــــمـــيس
ـاضي عـقـد اجللـسـة إلى يوم امس ا
الــــســــبت قــــبل أن تــــوافق رئــــاســـة
ان اجلـمـعـة على طـلب تـقدم به الـبـر
عـالوي بتـأجـيـل اجلـلسـة إلـى الـيوم
االحـــد (ألجل إكـــمــال الـــتــشـــكــيـــلــة
كتب رئيس الـوزارية) بحسب بيان 
مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس  حــدد وقت
انعقاد اجللسة عند الساعة الواحدة
ظــهـرا. في غـضـون ذلك نـفى مـصـدر
سـياسي صـحة ما تـردد عن  ترشيح
رئــيـس جــهــاز اخملــابــرات الــوطــني
مـصـطـفى الكـاظـمي لرئـاسـة الوزراء
بـديال لـعالوي. واكد في تـصريح انه
(ال صـحة لـترشيح الـكاظمي لـرئاسة
الـــوزراء اآلن من قـــبل اي كـــتـــلــة او
حـــزب او طــــرف ســـيـــاسي) داعـــيـــا
وســـائل االعـالم الى (تـــوخي الـــدقــة
عـنـد نقل االنـباء). وفي هـذا السـياق
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ـاضــيـ اتــســعت خالل الـيــومــ ا
عـارض للمضي في عسـكر ا دائـرة ا
الـتـصـويت لـكابـيـنـة  رئـيس الوزراء
ـكلف محمـد توفيق عالوي بعد ان ا
عارض  فـشل داعموه  في اقـناع ا
فـــيــمــا تـــفــيـــد تــســـريــبــات بـــفــشل
احلــوارات الـــرامــيــة لــرأب الــصــدع
ووصـولـهـا إلى طـريق شـبـه مـسدود
بـالتزامن مع الـعودة الى طرح  بديل
ــضي مــجــلس لــعـالوي  في وقت 
الـنواب لعقد جلسة استثنائية اليوم
لـلتصويت للحكـومة االنتقالية وسط
تـرجـيـحـات بـعـدم اكـتـمـال الـنـصـاب
الــقـــانــوني الــذي يــتـــيح امــكــانــيــة
انـعقـادها. وبـحسب مـصدر سـياسي
فـــإٍن (األمــور بــدأت تــتـــفــلت من يــد
عـالوي والـكــتل الــداعــمــة له بــشـكل
واضـح وقـد وصل بـعض مــجـريـات
احلـوارات الـراهـنـة مع كـتل عدة إلى
) مـضـيـفا ان طـريق مـسـدود تـقـريبـاً
(عـالوي لم يــتــوصل إلى أي تــقــارب
مـع الكـرد حـتى اآلن وأخـفق في حل
األزمـة مع حتـالف الـقـوى الـعـراقـية
فـيما فشلت جهـود الكتل الداعمة له
بـإقـنـاع الـكـتل الـتي انـقـسـمت عـنـها
وتــــخـــــلت عن دعـــــمه) مــــؤكــــدا ان
ــعــارض لــعالوي بــدأ ــعـــســكــر ا (ا
ـصـدر الى ان (هـذا يــتـسع). ولـفت ا
االنـقسام الـواضح دفع عالوي لطلب
تأجيل اجللسة كفرصة أخيرة أشبه
مــا تـــكــون فــرصــة الــوقت الــضــائع
لـيجري خاللها عددا من والسيما مع
اجلـانب الكـردي محـاوالً كسبه). ولم
ــصـــدر (فــشل جــهــود يــســـتــبــعــد ا
عـالوي مع احلــديث عـن مــرشــحــ
جـدد كبدالء عنه قد يتم طرحهم). من
جـــهـــته اســـتـــبـــعــد الـــنـــائب كـــاظم
الــصـيـادي تـمــريـر تـشــكـيـلـة عالوي
بـشـكـلـهـا الـراهن .وقـال في تـصـريح
ــثـــلي كـــتل ســـيــاســـيــة امـس إن (
وبـــعض الـــفــاشـــلـــ في مـــراكــزهم
الــســابــقـة يــرغــبــون بـإدارة وزارات
باحلكومة اجلديدة) مضيفاً أنه (من
الـصعـوبـة تمـرير احلـكومـة بشـكلـها
مكن الـراهن وإن  تمريرهـا فمن ا
أن تُـمـرر كـصفـقـة سـياسـيـة ولـيست
ـثل لـلـشـعب). وبـحـسب حـكـومـة و
الـصـيـادي  فأن (هـنـاك أمـوراً جتري
خــلف الــكـوالــيس ومـنــافع حـزبــيـة
وصـفقات جتري هنا وهناك) محذراً
مـن إنه (اذا مـا  تـمـريــر احلـكـومـة
بـصـفـقة سـيـاسـية بـخـسـة فسـتـكون
أسـوأ من سـابـقـاتـهـا وتـكـون عـبـارة
عن مـوقف مضطرب وحـكومة جدلية
تـؤدي إلى اضطراب كـبير جدا داخل
مـجـلسي الـوزراء والـنواب والـشارع
الـــعـــراقي وهي حـــكـــومـــة جـــدلـــيــة
وبـامـتـيـاز) علـى حد تـعـبـيـره. وكان
الـقيـادي في حتالف الـقوى العـراقية

رأى الـسياسي جواد العطار انه كان
األحــرى بـالـنـواب حــضـور اجلـلـسـة
كـلف بالـسلب او والـتـصويت عـلى ا
كـتب الـعطار االيـجاب.  ونـقل بيـان 
تــلـقـته (الـزمــان) امس عـنه قـوله انه
ـــان حتـــمل (كــــان األحـــرى بـــالـــبــــر
مـسؤوليته بانعقاد اجللسة واكتمال
الــنـصــاب والـتـصــويت بـالــسـلب او
قترحة االيـجاب على وزارة عالوي ا
بـدال من الغياب والالمباالة) مضيفا
ثل ان (الـنائب مـكلف من الـشعب و
وجـهة نظر الشـعب وما يراه صائبا;
ال مـندوب عن كتـلته او موظفـا لديها
يـنتـظر االمـر باحلـضور او الـغياب).
ودعـا العـطار قـادة الكـتل السـياسـية
الـى (ايـجـاد مـخـرج لالزمـة احلـالـيـة
ـكلف او رفضـه وترك الباب بـقبول ا
لــلـنـواب لــتـمـثــيل انـفــسـهم بـدال من
ـارسـة الـضغـوط عـليـهم)  مـشددا
عـلى ضرورة ان (يكـون والء الساسة
لـلـوطن في هذه االزمـة قبل غـيره من
الـوالءات الفرعيـة وان يتعظ اجلميع
مـن درس تــشـــريـن االول الــقـــاسي).
بـدوره اكـد اخلـبـيـر الـقـانـوني طارق
حــرب ان الــدسـتــور يـتــيح  لــرئـيس
اجلــمــهــوريــة تــكــلـيـف مـرشـح آخـر
طـبقاً لرأيه واختياره بال ترشيح من
ــنـحه الــكـتــلـة االكــثــر عـددا اذا لم 
ــان الـــثــقـــة. وقـــال حــرب في الـــبـــر
ايــضــاح تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(دسـتوريا يـتولى رئيس اجلـمهوريه
تـكلـيف مرشح آخر بـتشـكيل الوزارة
فـي حـــالـــة عـــدم  نـــيل وزارة عالوي
الـثـقه فـي جـلـسة  مـنـح الـثـقـة طـبـقاً
ـادة  76 من لــلــفـقــرة خـامــســاً من ا
الـدسـتـور وهـذا هـو األكـثـر احـتـمـاالً
بـعد أن أتـفقت أغـلب الكتل الـشيـعية
والـــســـنـــيــة والـــكـــرديـــة عــلـى عــدم
الـــتــصـــويت ومــنح رئـــيس الــوزارء
ـا ان هــذه الـكـتل ــكـلف الــثـقـة طــا ا
ـانــيـة لـم تـأخــذ حـصــتــهـا من الــبــر
الــــــوزارات اذ عــــــلـى الـــــرغـم من ان
ــثـلـون جـمـيع ــرشـحـ لـلـوزارة  ا
ـكونـات فأن هذه الـكتل تـشترط في ا
الــوزراء أن تـكـون هي من تـرشـحـهم
ولـكل كـتـلـة حصـتـهـا من الوزراء أي
احملــــاصــــصـــة احلــــزبــــيـــة ولــــيس
احملـاصـصـة الـطائـفـيـة الـتي أخـذها
ا رئـيس الوزراء بـنظـر االعتـبار وا
تـــطـــلب الـــكـــتـل أن يـــكـــون الــوزراء
تـابـعـيـهـا وهي من تـرشـحهـم وليس
رئـــيس الـــوزراء) مـــشـــيـــرا الى انه
ـانـية (هـكـذا كـانت احملاصـصـة الـبر
وراء االجــــهـــاز عـــلـى عالوي وعـــلى
مـشروعه في تأسـيس حكومـة بعيدة
كونات عـن احملاصصة مع احـترام ا
بـــتــمــثــيـــــــــلــهــا فـي الــوزارة الــتي

اعدها).
 ولـــفت حـــرب الـى ان (عــدم مـــنـــحه
الـثـقـة بـعـد الـتـصـويت يـتـرتب عـليه
دسـتـوريـاً تـولي رئـيس اجلـمـهـورية

محمد توفيق عالوي
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الـنـجف لطـالب إيـراني جرى تـرحـيله
إلـى بــلـــده.وفي وقت ســـابق من يــوم
اول امـس  أعـــلــنـت وزارة الـــصـــحــة
تـسـجـيل إصـابـة جديـدة بـالـفـايروس
فـي كركـوك لـرجل يبـلغ من الـعـمر 51
سـنـة كـان قـد عاد لـلـعـراق من إيران.
ونــفـت وزارة الـصــحــة  مــا تــردد عن
نـقل مصاب بكورونا بواسطة مديرية
دني مؤكـدة أن احلالة التي الـدفاع ا
نـــقــلت هي مـــصــابـــة بــاإلنــفـــلــونــزا
االعـتيادية.وقال مركز العمليات وطب
الــــطـــوار بـــالــــوزارة في بـــيـــان ان
(الــوزارة تــنــفي مـا تــنــاقــلـتـه بـعض
وســـائل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي من
اشـاعات بـشأن تـسجـيل حالـة جديدة
ـــؤســـســات ونـــقـــلـــهـــا إلى إحـــدى ا
الـصـحـيـة).وأضـاف أن (احلـالـة التي
نـــقــلت هي مـــصــابـــة بــاإلنــفـــلــونــزا
االعـتـياديـة و نـقلـهـا بدون تـنـسيق
مـع وزارتــنــا من قــبل كــوادر الــدفــاع
ــدني الى ــدني بــســيــارة الــدفـاع ا ا
مــسـتـشـفى الــفـرات في بـغـداد). وفي
كـربالء أعـلنت دائـرة صحـة احملافـظة
خـلو حالة العـامل الهندي في مصفى
كــربـالء من اإلصــابــة بـــالــفــايــروس
بـحـسب بـيان لـلـدائرة اكـد إن (نـتائج
الــفــحص الـطــبي الــتي أجــريت عـلى
ـواطـن الـهــنــدي الـعــامل في حــالــة ا
ــصـفى جـاءت ســلـيـمــة وتـخـلـو من ا
اإلصــابــة بـفــيــروس كـورونــا). وكـان
عـامل هنـدي يعـمل في احـدى شركات
مصفى كربالء قد  حجره في مدينة
االمــام احلــســ الــطــبــيــة االربــعــاء

ــاضي بــعــد االشــتــبــاه بــاصــابــته ا
بـالفـايروس.  من جهـتهـا اكدت دائرة
صـحـة ميـسان خـلـو احملافـظة من اي
اصـابات.وقال مـدير عام الـدائرة علي
مـحمـود العالق في بـيان ان (عـائلة -
زوج وزوجــة - حــضــرت إلى طـوار
مـستـشفى الشـهيـد الصدر الـتعـليمي
في الــعــمـارة مــسـاء األربــعـاء وكــانـا
يـعانـيان من أعـراض التـهاب اجلـهاز
الــتــنــفـسي احلــاد بــعــد ان عـادا من
ايــران قــبل ثـالثـة ايــام) واضــاف انه
المس ( التعامل مع احلالت وا

حــسـب تــعــلــيـــمــات وزارة الــصــحــة
ــيـة و والــلــوائح الــصــحـيــة الــعــا
االخــبـــار الــفــوري اصــولــيــا وادخال
ــسـتــشـفى نــفـسه ردهــة الـعــزل في ا
واخـذت مـنـهـمـا الـنـمـاذج اخملـتـبـريـة
وأرسـلت بـعـجـلـة خـاصـة مع مـعـتـمد
رســمي عـنــد الـسـاعــة الـثـانــيـة  لـيال
ووصـلت إلى مـختـبر الـصحـة العـامة
ــركـــزي في بــغــداد عـــنــد الــســاعــة ا
السابعة من صباح اخلميس).  ونفى
مـديـر مـطـار الـنـجف االشـرف الـدولي
عــيـسـى الـشــمـري صــحـة اســتـقــبـال
ــطـار مـسـافـرين ال يــحـمـلـون جـواز ا
سـفـر عراقي. وقـال الشـمري في بـيان
سافرين القادم امس ان (مـجموع ا
الـى مــطـــار الـــنــجـف عــلى الـــرحـــلــة
الــقـادمـة من مــديـنـة مــشـهـد هـو  23
مـسـافرا جـمـيعـهم يـحمـلـون جوازات
الـسفـر العراقـية  والـبقيـة استـأنفوا
رحـلـتـهم الى مـطار بـغـداد) مـؤكدا إن
ـطـار ملـتـزم بالـتـعلـيـمات اخلـاصة (ا

بــهـذا الــشـأن  ويــقــوم بـتــطـبــيـقــهـا
وضوع يخص بـصرامة وحزم كـون ا
الــــبالد بــــأجــــمــــعــــهـــا) .وفـي اطـــار
الــتــداعــيــات واالجـراءات الــوقــائــيـة
قــــررت وزارة الــــتـــــربــــيــــة تــــأجــــيل
االمــتـحــانـات الــتـمــهـيــديـة لــلـطــلـبـة
اخلـارجي الى إشعار آخر في عموم
احملـافـظـات. وقـالت فـي بـيـان ان هذا
الـتأجـيل يأتي (اسـتنـاداً الى مقررات
خـلية األزمة التي تشـكلت على خلفية
تـسـجـيل إصـابـات مـؤكـدة بـفـايروس
كـــورونــا) مــوضـــحــة بـــأن (تــأجــيل
االمـــتــــحـــانـــات ســـيـــشـــمـل جـــمـــيع
مـحافـظات الـبالد على أن يتم االعالن
ـوعد اجلديد لالمتحانات الحقاً عن ا
وذلك لـلـظـروف الـتي يـشـهـدهـا الـبـلد
وبـهدف حظر الـتجمعـات في القاعات
غلـقة). كمـا قرر مجلس االمـتحانـية ا
الــقـــضــاء االعــلى تــأجـــيل امــتــحــان
عـهد القـضائي حتى الـكفـاءة لدورة ا
ـقـرر اجـراء إشــعـار اخـر. وكــان من ا
االمـتحـان اول امس.من جهتـها قررت
وزارة الـداخلية ايقاف العمل بإصدار
ـسـتــمـسـكـات الـثـبـوتـيـة في جـمـيع ا
ـدنــيــة واجلـوازات دوائــر االحــوال ا
واالقـــامــة فـي بــغـــداد واحملــافـــظــات
ـدة ســبـعـة ابــتـداء من الـيــوم االحـد 
ايــام بــســبب الــزخم الــبــشــري الـذي
تشهده هذه الدوائر. وأستثنى القرار
مـن ذلك احلاالت اإلنسانية واحلرجة.
وأعـلـنت وزارة الـصحـة امس الـسبت
تـسلـمها  75 ألـف كمامة كـدفعة أولى

من وزارة الصناعة .
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مـنتـسبيـها) بحـسب تعبـيره.  بدوره
ـــتـــحـــدث الـــرســمـي لــوزارة أعـــلن ا
الـصحة والبيئةسيف البدر (اكتشاف
حـالةً جديـدة مؤكدة بفـيروس كورونا
ـسـتجـد في محـافظـة بغـداد/ جانب ا
الـكرخ لـسيـدة كانت قـد عادت مـؤخراً
لـلـعـراق من إيـران).وأوضح فـي بـيان
أنـه (تـمت مــتــابــعــة احلــالـة مـن قـبل
مـالكـات وزارة الـصــحـة وأُخــذت لـهـا
الـــعـــيـــنـــات إلجـــراء الـــفـــحـــوصــات
طـلوبة وتـبيّن ان نتـيجة اخملـتبـرية ا

الـفـحوصـات اخملتـبريـة موجـبة وهي
ــســتـــشــفــيــات حـــالــيــاً في احـــدى ا
ـتابـعة وضـعهـا الصحي)  اخلـاصة 
مـــؤكــــدا (اتـــخـــاذ كـــافـــة اإلجـــراءات
ـــطـــلــوبـــة لـــلــتـــعـــامل مع احلـــالــة ا
ـالمــســ لــهــا وحـــسب الــلــوائح وا
ية ). ويرتفع بذلك عدد الـصحية العا
اإلصـــابــات في الــعــراق إلى  8 مــنــذ
اضي ظـهور أول حالة يـوم اإلثن ا
 4مـنــهـا سـجـلت سـابـقـاً في كـركـوك
واثـــنـــتـــان في بـــغــداد وواحـــدة في
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اعــلـنت وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة عن
اكـتشاف خمس حـاالت جديدة مؤكدة
بـفـايـروس كـورونـا  اربـعـة مـنـها في
بغداد واخلامسة في بابل. وقال بيان
امـس انه (تـمت مـتـابـعـة احلـاالت من
قـبل مالكـات الـوزارة واخـذ الـعـيـنات
ـــطــلـــوبـــة واجــراء الـــفــحـــوصــات ا
اخملـتبرية وتب ان النـتيجة موجبة
وهـم حـالـيــا يـرقــدون في مــؤسـسـات
ـتــابـعـة وضــعـهم الــوزارة اخلـاصــة 
الـصـحي) فـيـما أعـلـنت دائـرة صـحة
الــكـرخ في بــغـداد اســتـقــرار الـوضع
الـــصــــحي لـــلــــمـــصـــابــــ االثـــنـــ
بــــالـــفــــايـــروس فـي بـــغــــداد ونـــفت
مـحـافظـات مـيسـان وكـربالء ونيـنوى
تــسـجـيل حــاالت إصـابـة.وقــال مـديـر
صــحـة الـكـرخ جــاسب احلـجـامي في
بـيان استـعرض فيه الـوضع الصحي
وجـبـتـ في مـسـتـشفى لـلـحـالـتـ ا
ـــصـــاب األول الـــفـــرات الـــعـــام ان (ا
وضـــعه جـــيـــد جـــداً ويـــكـــاد يـــكــون
صابة الثانية طـبيعياً) مضيفا أن (ا
وضــعـهـا جـيـد ومـســتـقـر من نـاحـيـة
مــرض الـكـورونـا لـكــنـهـا تـعـاني من
مــشــاكل جـراحــيــة بـســيـطــة بــسـبب
مـضاعـفات عمـليات جـراحية أجـرتها
فـي إيران).وتوقع احلجـامي (تسجيل
حاالت أخرى بسبب الرصد والتحري
الــفــعـال الــذي تــتــبـعه دائــرة صــحـة
بــــغـــداد الـــكــــرخ وكـــفـــاءة وإخالص

تعلن جمعـية الهالل األحمر العراقي بالـنيابة عن الصليب األحمر
الـنـرويـحي عن إجـراء مــنـاقـصـة لـشـراء "مـحـطـات مـعـاجلـة مـيـاه
الــشـرب ســعـة  200 و  400 مــتـر مــكــعب بــالـســاعــة وحـسب
كن احلصول عليها من مقر عام جمعية اجلدول والشروط التي 
نصور وإن أخر موعد لقبول الهالل األحمر الـعراقي في بغداد ا
العـطـاءات الـسـاعـة الـثـالثـة بـعـد الـظـهـر من يـوم االحد -8 اذار-
كاتب ؤهـل من الشـركات وا  2020 . على مـقدمي العـطاءات ا
ـطلـوبـة تقـد عطـائهم داخل واد ا اخملـتـصة بـتجـارة وجتهـيـز ا
ظرف مـختـوم يودع في صنـدوق العطـاءات في مقـر عام اجلمـعية

نصور ويهمل اي عطاء غير مستوفي الشروط. في ا
لـالســـــــتــــــــفــــــــســــــــار الــــــــرجــــــــاء االتـــــــصــــــــال عــــــــلـى الــــــــرقم
 009647823445467 وال تـتـحـمل اجلـمـعيـة أي مـسـؤولـية
قـانونـيـة أو مالـيـة عن إجراء الـتـعاقـدات ويـكون اخـتـيار الـشـركة
والدفع من قـبل الصـليب األحـمر النـرويجي. الـرجاء تـقد أفضل
عرض مالي وتـقني لديكم الن الـعروض تعتبـر نهائية وغـير قابلة

للتفاوض.
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تـكـلـيف مـرشح آخـر ومالحـظة انه ال
تـوجد في هذه احلالة الكتلة النيابية
ـا ســلـطــة مـطــلـقـة االكــثـر عــدداً وا
لـرئيس اجلمهورية سلطة مطلقة في
الـترشيح لرئاسة الـوزارة الشخصية
الـتي يرتئيها بال عالقـة للكتلة االكثر
ـسـألة عـدداً أو الـكـتـلة االقل عـدداً فـا
تـخـضع لـتـقـديـر رئـيـس اجلـمـهـورية
فـقـط بـدون قـيـد أو شـرط في تـكـلـيف
أي شــخـص بــاســتــثــنــاء عالوي ألن
الــدسـتـور يـقــرر مـرشح آخـر واالخـر
هـو غيـر السـابق عالوي وهذا يـشكل
ـان حــكـومـته ويــعـرضـهـا عــلى الـبـر
لـطـلب مـنـحه الـثـقـة).في هـذه االثـناء
رفــضت نــقـابــات الــعـراق تــشــكـيــلـة
عـالوي عــازيــة الــســبب الى ان هــذه
الـتشكيلة (التخـتلف كثيرا في قصور
رؤيــتــهــا وتـعــالــيــهــا عــلى نــصـائح
الــشــخـصــيـات الــوطــنـيــة من ابــنـاء
الـــداخل الــعــامــلـــ في مــؤســســات
ـــفـــاصـــلـــهـــا الـــدولـــة واخلـــابـــرين 

وقوانينها وضوابطها). 
وقـالت في بيـان تلقـته (الزمان) امس

(يــبـدو ان بــصــيص االمل الـذي كــنّـا
نـرجتـيه في تـشـكـيل حـكومـة مـهـنـية
كـــفــوءة تـــهيء إلصالحـــات واســعــة
سـيـاسيـا وحـكـوميـا وتـمهـد الـطريق
النـتـخابـات مـبكـرة نزيـهـة قد تالشى
ولـالسف الــشـــديــد  حــيـث أظــهــرت
ـعـلـنة أن مـنـهج عالوي الـتـشـكـيـلـة ا
وحـلقة مستشـاريه اخلمسة القادم
من لـندن لم تخـتلف كثـيرا في قصور
رؤيــتــهــا وتـعــالــيــهــا عــلى نــصـائح
الــشــخـصــيـات الــوطــنـيــة من ابــنـاء
الـــداخل الــعــامــلـــ في مــؤســســات
ـــفـــاصـــلـــهـــا الـــدولـــة واخلـــابـــرين 
وقوانينها وضوابطها  عن رؤية من
ن تسـلم زمـام السلـطة في سـبقـهم 
هــــذا الـــبــــلـــد واســــاء إدارة االمـــور
بـإيكالها الى غير اَهلها) مضيفة انه
(ومع وافـــر تــقــديــرنــا واحــتــرامــنــا
هنية طروحـة ولسيرهـم ا لالسـماء ا
الحــظـات الـتي والــعـلـمــيـة  اال ان ا
ســجـلــنــاهـا تــمـثــلت فــيـمــا يـأتي إن
مـعـظـمـهم لـيـست لـديـهم خـدمـات في
الــوزارات الــتي رشــحــوا لــهـا بل ان

تــــخـــصـص بـــعــــضـــهم ال عـالقـــة له
تلك بـالوزارة اصال وإن بعضهم ال 
اخلــــــبـــــرات الالزمـــــة إلدارة وزارات
خـدمية كبيرة ومهمة وانه  جتاهل
ـسـتـقـلـة الـعـديـد من الـشـخـصـيـات ا
والـكفوءة والنزيهة والتي نعلم يقينا
وضـع سيرهم الذاتية امام عالوي او
حــلـقــته والــلـجــوء الى شــخـصــيـات
تـسنـمت سابـقا منـاصب ال تسـتلـمها
مـن دون إســنــاد او انـــتــمـــاء حــزبي
ـــطــــروحـــة من وكــــثـــرة االســـمــــاء ا
مــــرشــــحـي اخلــــارج وخــــصــــوصـــا
الــلـنـدنــيـة  مـنــهـا مع وجــود الـبـديل
ا ـستـقل واالكـفـأ قطـعـا  الـوطـني ا
يــطـرح تـســاؤالت جـديـة بــخـصـوص
دور الــــعالقـــات الــــشـــخـــصــــيـــة في
االخـتيار ) مشيرة الى انه (يبدو من
ـــســألــة بـــعض االســـمــاء مـــراعــاة ا
احلـزبـيـة والـطـائفـيـة والـديـنـيـة على
حـسـاب معـايـيـر األفضـلـية والـكـفاءة
يــضــاف الى مـا ســبق عــدم واقـعــيـة
طالَب الـبرنامج احلكومي وجتاهل ا
االسـاسية للمتـظاهرين ) مضيفة ان

(مـا تـرشح عن عالوي وحـلقـته يـؤكد
ان الـــعـــراق ال يــرجـى له اخلـــيــر من
شــخــصــيـات اخلــارج الــتي تــتــسـلم
الــسـلــطـة وتـهــمل األخـذ بــآراء بـنـاة

الوطن من كفاءات العراق).
وخــلص  الــبــيــان الى الــقــول (إنــنـا
نــدعـو ابـنـاء شـعـبــنـا الـكـر لـرفض
هـذه التشكيلة وندعو أعضاء مجلس
الـنواب لرفض الـتصويت علـيها لكي
ال نــضـيع فـرصـة اإلصالح احلـقـيـقي
الـتي بـزغت بـبركـة دمـاء وتضـحـيات
ــنـــتــفــضـــ عــلى ابـــنــاء الــعـــراق ا
سـيـاسيـات احملاصـصـة والفـساد وال
يـتـكـرر سـيـنـاريـو مـا بـعـد 2003 من
جــديـد) عــلى حـد تــعـبــيـر الــبـيـان).
ووقـع الـــبـــيـــان نـــقـــابـــات األطـــبـــاء
عـلـم واحملـام واجلـيـلوجـيـ وا
ــهــنـدســ والــصــيـادلــة وأطــبـاء وا
األســـنـــان واألطـــبــاء الـــبـــيـــطـــريــ
هن الـصحـية والـكيـميـائيـ وذوي ا
ــهن الــهـــــنــدسـيــة الــفــنــيـة وذوي ا
ونــقـــابــة اإلداريــ واالحتــاد الــعــام

للتعاون.
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ـرجعـيـة الديـنـيـة العـلـيا جتـاهـلت ا
اخلـوض في الشأن الـسياسي خالل
خـطـبـة اجلـمـعـة عـلى غـيـر الـعـادة 
واطن مـخصصة اخلطبـة لدعوة ا
الى االلــتـزام بـاالرشـادات الـوقـائـيـة
في مـواجـهة فـايروس كـورونا ونـبذ
االوهـام واخلـزعـبالت في ما يـتـعلق
ــواجــهـة هــذا الــفـايــروس . وقـال
ـرجـعيـة الـدينـيـة في كربالء ـثل ا
ـهــدي الـكـربالئي فـي خـطـبـة عــبـد ا
اجلـــمــعـــة الـــتي ألـــقــاهـــا من داخل
ا الـصحن احلسيني الشريف ان (
ـزيــد من يــلــزم أمــام هــذا اخلــطــر ا
احلـذر ورعـايـة االجراءات الـوقـائـية
الـــفــاعــلـــيــة الســـيــمــا مـن الــدوائــر
واطن ويـنبغي زيادة الـصحيـة وا
وسـائل الـتـوعـية فـي وسائل االعالم
ومـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي)
وشـــــدد عــــلى (أخـــــذ هــــذه االمــــور
الــوقـائـيــة عـلى مـحــمل اجلـد وعـدم

االسـتـخفـاف واالستـهانـة بهـا وعدم
االصـغـاء الى مـا يـنـشـر فـي اعـتـماد
وسـائل وتقاليد يزعم ان لها التأثير
فـي مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة االمــــــــــراض
واالوبـئـة).وأضـاف ان (من الواضح
لـلعيان ولـلجميع ومـا هو محسوس
أهــمـيــة الـوعي الــصـحي والــرعـايـة
الـــصــحـــيـــة وتــطـــبـــيق االرشــادات
الـطـبـية في صـحـة وعـافيـة االنـسان
وهـــمــا ضـــرورة حــيـــاتــيـــة لــلـــفــرد
ــفــهـوم واجملــتــمع) الفــتــا الى ان (ا
الـــصــحي ان يــكـــون لــدى االنــســان
الـقـدرة البـدنـية الـنفـسـية والـعـقلـية
ــهــام والــوظــائف الــتي عــلـى اداء ا
يــنــبــغي لـهــا لالنــســان في تــوفــيـر
طلوبة واخللو عيشيـة ا الـوسائل ا
من االمـراض تكـون بالقـدرة البـدنية
والـنـفـسـيـة).وشـدد عـلى ان (الـوعي
ـطـلـوب  يــتـطـلب اربـعـة الـصــحي ا
أسس أولـها نـشر الـثقـافة الـصحـية
ـعــتـمــدة عـلى بــيـان الــصـحــيـحــة ا
ـــفــاهـــيم الـــصـــحـــيــة وتـــوضـــيح ا

ـســتــنــدة الى االسس الــســلــيــمــة ا
الـــعـــلــــمـــيـــة بـــعــــيـــدا عن االوهـــام
واالسـاطير والتقاليـد البالية ثانيا
عـد الوعي الصحيـة ضرورة حياتية
وليس هامشية وتكون ركنا اساسيا
في حــيـاتـنــا لـتـوفــيـر فـردا ســلـيـمـا
ومـعــافى واألمـر الـثـالث هـو شـعـور
ــســؤولــيـتـه أمــام صـحــته الــفــرد 
وصـحة االفـراد من حوله والـتثـقيف
دارس عـلى هذا االمـر في االسرة وا
واجلــامــعــات ومــخــتــلف قــطــاعـات
وجـوانب احلـيـاة واالمـر الـرابـع هو
ـسؤولـية االساسـية تـكون على ان ا
ـعــنـيـة عــاتق اجلـهــات الـصـحــيـة ا
ـــــبــــاد والبـــــد من حتـــــول هــــذه ا
لـــــقــــــنـــــاعــــــات ســـــلــــــوكـــــيــــــة في
االنــســان).وتـابـع (لـلــحــصــول عـلى
ط تــمـام الــنـتـائـج البـد من تــغـيـر 
احلــيــاة الــيــومــيــة والــســلــوكــيـات
اجملـتمـعيـة اليومـية لـدينـا الصـحية
والـبـيـئـية وهـذا يـعـتـمد عـلى تالفي
وجتـنب السلوكيات للنظام الصحي

والـــغـــذائـي اخلـــاطئ ولألسف فـــان
الـنظام الـبيـئي لدينـا فيه الكـثير من
اخلـلل وكم نـرى عـدم توفـر الـنظـافة
وهـي ســـبـب لالوبــــئـــة ولـالمـــراض
ط احلياة) مشيرا الى ان وتغيير 
ـؤسـسـات الـطبـيـة في بـلـدنا دون (ا
ـــطـــلـــوب مع ضــرورة ـــســـتــوى ا ا
الـتقـيد بـالتـعلـيمـات في الوقـاية من
كــورونـــا وعــدم الــلــجـــوء لــلــذعــر).
وخــلص الــكــربالئي الـى الـقــول انه
(البد من ان ال نغفل الى التوجه الى
الـله تـعـالى بـالـتضـرع واإلنـابـة بان
يــــدفع ويــــرفع عــــنــــا وعن جــــمــــيع
الـبشرية هذا البالء الذي جعله بينة
وقــدرة عــلى ســلــطــانه وانـه مــهــمـا
امـتـلك االنـسـان من قـدرة وامـكـانات
ــكن ان فـــان أصــغــر اخملــلـــوقــات 
يـصـرعه ويشل قـدراته كـلهـا). ويرى
رجعية االشارة مـراقبون ان اغفال ا
الى اجلـانب الـسـيـاسي يـظـهـر مدى
اسـتـائـهـا من الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
والـتداعـيات واخلالفـات التي حتيط

بـعملـية تشـكيل احلكـومة االنتـقالية
ـــرجــعـــيــة دعت في والســـيــمــا ان ا
ـرء الى اجلــزء االول من اخلــطـبــة ا
تــقـبل االنـتــقـادات الـتـي تـوجه الـيه
وعــدم الــغــضب مــنــهــا  وافــتــراض
ـقابل مع ضرورة حـسن النـية لدى ا
الحـظات الـتي يـبديـها االفـادة من ا
االخــرون . مـن جــهــته اكــد خــطــيب
مـدرسة االمام اخلالصي ان الـعملية
الـسياسية احلالية لن تُخرج العراق
من أزمــاته وصـراعـاته الـسـيـاسـيـة
فـقودة ولن تـعـيد لـلعـراق سيـادته ا
ــهـددة. ــغــيـبــة ووحــدته ا وقــوته ا
ونـقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
عـلي اجلبوري عضو الهيئة العلمية
ــــدرســـة االمــــام اخلـــالــــصي خالل
خـطبة اجلـمعـة في مدينـة الكاظـمية
ـــقـــدســة ان (مـــا جـــرى يــوم أمس ا
ـــان مـن صـــراع حتت قــــبــــة الــــبــــر
مـصالح وغياب لـلمصلحـة الوطنية
يــؤكـد من جــديــد مـا قــلـنــاه سـابــقـاً
ونـــؤكــده الـــيـــوم; بــأن الـــعـــمــلـــيــة

الـسياسية احلالية لن تُخرج العراق
من أزمــاته وصـراعـاته الـسـيـاسـيـة
فـقودة ولن تـعـيد لـلعـراق سيـادته ا
ـهـددة). ـغـيـبــة ووحـدته ا وقــوته ا
وتابع  ان (موقفنا في مدرسة اإلمام
اخلــالـصي واضح وضـوح الـشـمس
في رابعة النهار; العملية السياسية
احلـالية ال خـير فـيها بـكل مفاصـلها
وتـفريـعاتهـا والبد من الـعمل اجلاد
من أجـل التغييـر احلقيقي من خالل
ــشـروع الـوطـني الــعـراقي الـعـابـر ا
لـلطائـفية والـعرقية من خالل وضع
ناسب). كان ا ناسب في ا الـرجل ا
وأضـاف ان (التـقسـيمـ من احزاب
الـسـلطـة يـعـملـون بـكل قوة من أجل
ـشــبـوهـة الــوصـول إلى غــايـاتــهم ا
ـــوجــهـــة من قـــوى االســـتــكـــبــار وا
ي في منع االصـالح احلقـيقي الـعـا
والـوقــوف بـوجه الـدعـوات الـرامـيـة
إلنـهـاء االنقـسـام الـطائـفي والـعرقي
ـواطـنـة وأن يـعــيش اجلـمـيع روح ا
واالنــــتـــــمــــاء لــــلــــوطـن).وتــــابع ان

(األحـزاب الـكـرديـة ال تـمـثل شـعـبـنـا
الـكردي  وكـذلك االحزاب الـسنـية ال
تــمــثل اخــوانــنـا الــســنــة من ابــنـاء
الـوطن وكـذلك االحـزاب الـتي تدعي
أنـهـا شـيـعـيـة ال تـمـثل الـشـيـعـة كل
هـــــــذه االحــــــــزاب تـــــــســــــــعى وراء
مـصـاحلـهـا ومـفاسـدهـا وسـرقـاتـها
ـشـاركة ـعـنى آخـر فـأن االحـزاب ا
في الـعملية السيـاسية باحملاصصة
الـطـائـفيـة ال تـمثل الـشـعب الـعراقي
وأن ادعـت ذلك.ولــــــفـت الى انـه (من
يــــدعـــــو الى االصـالح ومــــحــــاربــــة
الـفساد إن كان حزباً أو تياراً او من
أيـــة جــهـــة كــانـت عــلـــيه أن يـــغــلق
ـكاتب االقـتصاديـة وجلانهـا ألنها ا
اســــاس الــــصـــفــــقــــات الــــفــــاســـدة
ـبرمـجة الـتي تسـببت والـسرقـات ا
فـي نــهب ثــروات الــبالد وضــيّــعت
فــرص إعـــادة اعــمــار الــعــراق عــلى
أسس صـــحــيــحــة).وفــيــمــا يــخص
ــكــلف قــال إن (لم رئــيـس الــوزراء ا
ـطــلـوبـة ـواصــفـات ا تــتـوفـر فــيه ا

جـمـاهيـريـاً ورغم مـوقفـنـا الواضح
في رفـض العملـية السيـاسية ولكن
من بـاب إلزامه احلجة عليه أن يقدم
مــشــروعه الــسـيــاسي الــذي يــخـرج
ـــظـــلم الـــعـــراق من هـــذا الـــنـــفق ا
ويـقضي عـلى ما يعـرف بالتـوافقات
الــسـيـاسـيــة ويـقـدم حـكــومـة قـويـة
ـرحـلـة أكـثـر جـديـة في بـنـاء تـهـيـئ 
ـتـظـاهرين الـعـراق اجلـديـد).ودعـا ا
الـسلمي في كل مـكان إلى مواصلة
حـراكهم ودعواتهم الـى إعادة النظر
ـا في فـي كل مـا أسـسـه االحـتالل 
ذلك الـدستور الذي نـعاني اليوم من
ألـغامه ومفخخاته التي وضعت فيه
عن قـصد وهـدف والذي هـو السبب
فـي عــــدم الـــــوصـــــول الى اتـــــفــــاق
ســــيـــــاسي لــــلـــــخــــروج من االزمــــة
احلـالـيـة.وفيـمـا يـخص االحداث في
االراضي الـفلسطينـية احملتلة (حيا
أبـناء شعبنا الصابر واجملاهد وهو
يقاوم بكل ما أوتي من قوة ويرفض
مـخططات بيع قضـية فلسط حتت

عــنــوان صـفــقــة الـقــرن الــتي ولـدت
مـيتة وحتـاول امريكـا والصهـيونية
يـة وبعض احلكـام من العربان الـعا

إحياءها).

هدي الكربالئي عبد ا
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