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افادت تسـريبات باجـماع الكتل
الـشــيـعـيـة عـلى تـرشـيح رئـيس
جـــهــاز اخملـــابــرات مـــصـــطــفى
نصب رئاسة الوزراء الكاظمي 
 فـي وقت تـــشــــهـــد الــــســـاحـــة
الـسـيـاسـيـة مــبـاحـثـات مـكـثـفـة
تــــســـتــــبق مـــوعــــد اجلـــلــــســـة
االسـتـثـنـائـيــة الـتي دعـا الـيـهـا
ـكــلف عــدنـان رئــيس الــوزراء ا
الزرفي للتصويت على الكابينة
ـنــهـاج احلــكـومي الــوزاريــة وا
معا  فيما اعلنت كتلة سائرون
ـرتــقــبـة عن دعــمـهــا لــلــوزارة ا
نـهاج وسط قـبول كـردي عـلى ا
احلـــكـــومي قـــد يــقـــلب الـــكـــفــة
لــــصــــالح الــــزرفي. وبــــحــــسب

معلومات تلقتها(الزمان) فقد 

(اجـمـعت الـكـتل الـشـيـعـيـة على
ـــنــصب تـــرشــيـح  الــكـــاظـــمي 
بـعــد حـوارات رئــاسـة الــوزراء 
فــــيـــمـــا مـع جـــمــــيع األطـــراف 
اعتبرت ان الزرفي لم يكن خيار
الكتـل وان عمليـة تكلـيفه جاءت

خارج السياقات الدستورية).
في غـضـون ذلك كـشف الـقـيادي
في تيار احلكمة حميد معلة عن
طـرح اسم مـرشح جـديـد لـتولي
احلكـومة يحـظى بإجـماع أغلب
الكتل السياسـية.وقال معلة في
بـيان إن (هـنـالك اجمـاع شـيعي
كلف على عـدم تمريـر حكومـة ا
الــزرفي وهـنـالـك حـراك أفـضى
التـــفــاق حـــول مـــرشح جـــديــد)
ـــرشـح اجلـــديــد وأضــاف أن (ا
ـشهـد الـسيـاسي و يـحتل ابن ا
مـنــصــبــا تــنــفـيــذيــا مــتــقــدمـا

ويحـظى بـإجمـاع أغلب الـكتل).
وبـحــسب مــعــلـة فــإن(الــفـتح و
ســـائــرون و احلـــكـــمـــة و دولــة
القانون وصلوا لدرجة متقدمة
مـن االتـفــاق حــوله والــنــصـر ال
زال لديه بعض التحفظات). من
جـهته قـدم الزرفـي  امس  طلـبا
ــــان يـــــدعــــو خالله الـى الــــبــــر
لـتـحـديـد مـوعد النـعـقـاد جـلـسة
اسـتــثـنــائـيــة لـلــتـصــويت عـلى
ـنـهـاج احلـكـومـي والـكـابـيـنـة ا
الــوزاريــة مـــعــا. وابــدى نــواب
حتالف (سائرون) برئاسة زعيم
التـيار الـصدري مـقتـدى الصدر
رتقـبة بقيادة التأييـد للوزارة ا
الــــــزرفي. واكـــــد الـــــنـــــائـب عن
ـسـعودي في سـائـرون ريـاض ا
تــــصـــريـح امس (دعم كــــتــــلـــته
لــتــشـكــيل احلــكــومــة اجلــديـدة

ـــكن بــرئـــاســة بــأســـرع وقت 
ــكــلف الــزرفي) واضـــاف ان (ا
سـيــمـضي بــإجــراءات تـشــكـيل
حـكومـته برغـم اعتـراض بعض
الـكتل الـسـياسـيـة علـيه).ويأتي
مـــوقف حتــالف الــصــدر خالفــا
لـلـكـتل الـسيـاسـيـة الـتي شددت
عـلى رفـضـهـا لـلـزرفي بـزعم (ال
دسـتـوريته) تـارة وكـونه مـقـربا
ـــتـــحـــدة تـــارة من الـــواليـــات ا
أخرى. وتعول الكتل السياسية
الـرافضـة لـلـزرفي وهي (الـفتح)
بزعـامـة هادي الـعامـري و(دولة
الــقـــانــون)  عالوة عـــلى تــيــار
(احلــكـــمــة) و(صــادقـــون) عــلى
ــوقـفـهم إال ان تــأيـيــد الـصـدر 
ذلـك لم يـــحــصـل. ورأى احلــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني بـأن الـد
ـــنـــهــاج احلـــكـــومي لـــرئــيس ا

كـلف بـانه قدم حـلوالً الـوزراء ا
مـوضـوعـية لـلـمـشـاكـل الـعـالـقة
بـ بـغـداد وأربـيل.وقـال عـضو
احلـــــــزب ديــــــــار بــــــــرواري في
ـــنــــهـــاج تــــصـــريـح امس ان (ا
الــــوزاري لــــيـس له األهــــمــــيــــة
الـــقـــصـــوى ألنه كـــمـــا كـــان في
اضيـة  عبارة عن احلكومـات ا
موضوع انشائي ال يتم تطبيقه
على أرض الـواقع حيث حتدث
الـعــديـد من الـتـغـيـيـرات حـسب
ستجدة) الظروف واألوضاع ا
مــبـيـنـا ان (مــا يـهم االكـراد هـو
وجـود الـتـوافق الـسـيـاسي بـ
جـمـيع الـكـتل إلجنـاح وتـطـبـيق
واضاف الـبـرنـامج احلـكـومي) 
هم ان يكـون هناك توافق (من ا
عــلى الـزرفي قــبل مـنح الــثـقـة)
مــــشـــيــــرا الى ان (الـــبــــرنـــامج
احلـــكــومي الــذي قــدمه الــزرفي
جيد رغم اختصاره كونه أبدى
ـشاكـل الـعـالـقة فـيه نـيـته حـل ا
ـركــز واإلقــلـيـم بـطــريــقـة بــ ا
مـوضـوعــيـة) مــعـربــاً عن أمـله
(بحل جـميع القـضايا الـعالقة).
وتـسـلـم رئـيس مـجـلس الـنـواب
مـحــمـد احلـلـبـوسي أمس االول
ـــقـــدم من ـــنـــهـــاج الــوزاري ا ا
ـــكـــلف.وذكــر رئــيـس الــوزراء ا
ـــــكـــــتـب اإلعـالمي لــــــرئـــــيس ا
ـان في بـيـان اطلـعت عـليه الـبر
(الـزمان) أنًّ (احلـلبـوسي تـسلم
ـقـدم من قبل ـنهـاج الوزاري ا ا
الــــــــــــــزرفـي)  مــن دون ذكـــــــــــــر
تـــفــــاصـــيل.واكـــد الــــنـــائب عن
حتـــالـف الـــفــتـح عـــبـــد األمـــيــر
التعـيبان ان اعتـراض التحالف
لــــيـس عــــلى شــــخـص الــــزرفي
ـا عـلى آلـيـة تـكـلـيـفـه. وقال وا
فـي تـــصـــريـح امس  ان (خالف
االئــتالف عــلى تـكــلــيف الـزرفي
لـــرئــاســـة الـــوزراء جــاء لـــعــدم
ادة  76من الدستور) تطبيق ا
مـــؤكــدا (عــدم وجــود اي خالف
ا على على شخص الزرفي وا
الــيـة تــرشـيــحه من قــبل رئـيس
اجلـــمـــهـــوريــة) الفـــتـــا الى ان
(رئــــيس اجلــــمـــهــــوريـــة خـــرق
ادة الـدسـتـور بعـدم الـتـزامه بـا

 76الـتـي تـخـول الـكـتـلـة األكـبـر
عددا في مجلس النواب بتقد
مــرشـحـهــا لـتـكــلـيــفه بـتــشـكـيل
احلـــكـــومـــة). من جـــهـــة اخــرى
ـكلف مع بحث رئـيس الوزراء ا
رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعـلى
فـائق زيــدان مـكـافــحـة الــفـسـاد
واإلرهاب وسـرعة حسم قـضايا
ـــــوقـــــوفـــــ عن مـــــخـــــتـــــلف ا
اجلـرائم.وقـال مـجـلس الـقـضـاء
األعلى في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (اجلـــانــــبـــ بــــحـــثـــا
الـــتـــعـــاون بـــ الـــســـلـــطـــتــ
الــتــنــفــيـذيــة والــقــضــائـيــة في
قـبلـة والتـشديـد على ـرحلـة ا ا
مــكـــافــحــة الـــفــســاد واالرهــاب
وقوف وسرعة حـسم قضايـا ا
عن مــخــتــلف اجلــرائم) فــيــمــا
نــــــاقش الــــــزرفـي مع وفــــــد من
ــسـتــقـلـة ــفـوضــيـة الــعـلــيـا ا ا
لالنـتـخـابـات إجـراء انـتـخـابات
مبـكرة خالل عـام من تأريخ بدء
عـــمل احلـــكــومـــة. وقــال بـــيــان
ـكـتـبـه اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان)
امـس ان (الــزرفي الـــتــقى وفــدا
ـفـوضـيـة بــرئـاسـة رئـيس مـن ا
ــفــوضـــ الــقــاضي مــجـــلس ا
جــــلـــيـل عـــدنــــان وجـــرى خالل
الــلــقـاء بــحث االلـيــات الـواجب
اتـبــاعــهـا إلجــراء االنــتـخــابـات
ـبـكـرة وفق مـنـهـاج احلـكـومـة ا
اجلــــديــــدة) وشـــــدد الــــزرفي 
بــحـسب الــبـيــان عـلى (ضـرورة
طـالب التي رفعتها تلبية أهم ا
ســـاحــات الـــتـــظــاهـــر وشــددت
ـرجعيـة الدينـية العـليا علـيها ا
ـتـمــثل بـانــتـخـابــات مـبـكـرة وا
حـرة ونــزيـهــة تـضــمن تـمــثـيال
( نــيـابـيـا عـادال لـكل الـعـراقـيـ
ـعـايـير مـؤكـدا (أهـمـيـة اتـبـاع ا
الــدولــيــة بــاالســتــعــانــة بـاأل
ـطـلب ــتـحـدة لـتـحـقـيق هـذا ا ا
األسـاسي خـالل مـدة ال تـتـعـدى
سنة واحـدة من تأريخ بدء عمل
احلـكـومة) وتـعهـد الـزرفي بأن
(تـعـمل احلكـومـة اجلـديـدة على
اسـتـعـادة هيـبـة الـدولـة وفرض
سلـطة الـقانون لـتوفـير األجواء
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ـستـقيل أرسل رئيـس الوزراء ا
ـهـدي تـوصـية الى عـادل عـبد ا
رئــــيس اجلـــمـــهــــوريـــة  بـــرهم
صالح بإصـدار عفو خاص عن
احملكوم لتفادي انتشار وباء

كورونا ب السجناء.
وتشمل تـوصية الـعفو اخلاص
التي ارسلت بـكناب رسمي الى
رئـــيس اجلــمـــهــوريــة اطـــلــعت
عـليـها(الـزمـان) امس (من أكمل
نـصـف مـدة مـحـكـومـيـته أو من
تَبـقّى على مـدة محـكومـيته أقل
دة من سنـة أو احملكوم عـليه 

سنة فأقل) 
واستثـنت التوصيـة احملكوم
بـــاحلـق اخلـــاص واشــــتـــرطت
شتكي أو ذوي اجملني (تنازل ا
عـلـيه أمـام قاضي الـتـحـقيق أو
احملكمة اخملتـصة واحملكوم
بـــارتــكـــاب اجلــرائم الـــدولــيــة
ـــاسّـــة بـــأمن واإلرهـــابـــيـــة وا
الــدولـــة اخلـــارجي والـــداخــلي
ـنـصــوص عـلـيـهــا في قـانـون ا
الـعـقـوبـات واالتّـجـار بـالـبـشر
أو حيـازة واستـعمـال األسلـحة
ـفـرقـعات الـكـاتـمـة لـلـصـوت وا
واألســـلــحـــة ذات الـــتــصـــنــيف
ــــالي اخلــــاص والــــفـــــســــاد ا
واإلداري وجــــــرائم تــــــهـــــريب
ـســجــونـ واحملــبــوسـ أو ا
ـقـبوض عـلـيهم واالغـتـصاب ا
والــــلـــواط والـــزنـى بـــاحملـــارم
واالجتــار بـاخملــدرات وغـسـيل
األمــــــوال وجـــــرائـم اخلـــــطف
واالخــــتـالس وســــرقــــة أمـــوال
ـــال الـــعــام الـــدولـــة وإهــدار ا
عــمـدا مــا لم يُــســدّدْ بـذمــته من
أمـــــوال قـــــبـل إطالق ســـــراحه
وجرائم تهـريب اآلثار وتزييف
ُــحــرّرات الـــعــمــلــة وتـــزويــر ا
الرسمية التي أدت الى حصول
زور على درجة مـدير عام فما ا

فوق). 
واشـارت الـوثـيـقـة الـتي حـملت
تــوقـــيع االمــ الـــعــام جملــلس
الوزراء حميد الغزي ايضا الى
انه ( يُــسـتـثـنى من أحـكـام هـذا
العفـو من شُمِلَ بقانـوني العفو
رقم  19 لـــســــنـــة  2008 و 27
لــســـــنــة  2016 فــيــمــا يَــشــمل
الـــــعـــــفــــو اخلـــــاص األجـــــانب

احملــكــومــ بــســبب مــخــالــفـة
قــانـون إقـامــة األجـانب رقم 76
لـــــســـــنـــــة  2017 ). ووجـــــهت
الـــتــوصـــيـــة بــأن تـــقــوم وزارة
الــعـدل واجلــهـات ذات الــعالقـة
بــاتـــخــاذ مــا يــلــزم بــنــاءً عــلى
ـوافقـة التـي ستـرد من رئيس ا
اجلـمــهـوريــة. وكـان صــالح قـد
ــهــدي قــبل ايــام طــالب عــبــد ا
باصدار عفو عن السجناء وفق
شـروط بـهـدف احلـد من تـفـشي

وباء كورونا. 
وقال في رسالة وجـهها اليه إن
ر (العراق وأغلب دول العالم 
بــجـــائــحــة كــورونــا وإصــابــة
ــئـات من أبــنـاء بــلــدنـا بــهـذا ا
الــوبـاء وبــغــيـة احلــفــاظ عـلى
سـالمــــة اجلــــمــــيع واحلــــد من
انـــتـــشـــاره وانــــســـجـــامـــا مع
ـنع التجوال إجراءات الدولة 
والتجمهر والتجمعات وإيقاف
كافـة اإلعمال والـنشـاطات التي
تــســـاعـــد في انـــتــشـــار وبـــعــد
مــتــابــعــتــنــا مع اجلــهــات ذات
ـــوقـــوفــ الـــعـالقـــة ألحـــوال ا
ـودعـ لوحظ واحملـكومـ وا
اكــتـــظـــاظ مـــراكــز االحـــتـــجــاز
واإليداع بشـكل قد يسـاعد على
ــرض بـــيــنــهم لــذا انـــتــشــار ا
نــــقـــتــــرح اتــــخــــاذ اإلجـــراءات
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتي تـــخـــفض
أعـــــدادهـم  ومـــــنــــــهـــــا إطالق
الــسـراح بــكـفــالــة لـلــمـوقــوفـ
لـلـجواز الـقـانوني أو الـشـمول
بـاإلفراج الـشرطي لـلمـحكـوم
ن تـــنـــطــبـق عـــلــيـــهـم شــروط
الشمـول أو التوصيـة بالشمول
بــالــعــفــو اخلــاص لــلــمــحــكـوم

ودع). وا

داعــيــا الى(إطالق ســراح كــافـة
ـوقوفـ في مـراكز االحـتـجاز ا
ـن قـضــايــاهم قــيـد واإليـداع 
الـتـحـقـيق أو احملـاكـمـة بـكـفـالة
مـالـية ضـامـنـة أو شخـصـية أو
بـكـفالـة مـوظفـ اثـن ضـامـنة
تؤمن حـضوره حـ الطلب من
اجلـــهـــة اخملـــتـــصــة) عـــلى أن
(يــســتـثــنى من إطالق الــسـراح
ــتـهم بــكـفــالــة فـيــمـا إذا كــان ا
ــة يـــعــاقب مـــوقــوفًــا عـن جــر
عـــلـــيـــهـــا بـــاإلعــدام أو جـــرائم
اإلرهــاب أو جـرائـم اخلـطف أو
الي واإلداري) جرائم الفـساد ا
وأوصى بـ (شــمــول من أمـضى
نصف مـدة محـكومـيته بـأحكام
الــــعـــــفــــو اخلـــــاص إذا كــــانت
شـمـولة ـته من اجلرائـم ا جـر
بــــأحـــكــــام الــــعـــفــــو اخلـــاص
ويـسـتـثــنى من ذلك مـا يــتـعـلق
بــاحلق اخلــاص واحملــكــومــ
بـــارتـــكــاب اجلـــرائم الـــدولـــيــة
ــــالي واإلرهــــاب والــــفــــســــاد ا

واإلداري وجرائم اخلطف).
ـــهـــدي الـى ذلك فـــتـح عـــبــــد ا
حوارا استراتيجيا ب العراق
ـتحـدة االمـريـكـية. والـواليـات ا
ــكــتـبه ان االخــيـر وقـال بــيـان 
رحب خالل لـــقــائه في مـــكــتــبه
امس الـســفــيـر االمــريــكي لـدى
بــغــداد مـــاثــيــو تــولــر بـ (فــتح
حــــوار اســـــتــــراتــــيـــــجي بــــ
احلــــكــــومــــتــــ الــــعــــراقــــيــــة
ـــا يــــحــــقق واألمــــريــــكــــيــــة 
تـبـادلة وفي ظل مـصـاحلهـمـا ا
ـــســـتـــجــدات في الـــقــرارات وا

نطقة).  العراق وا
بــدوره  اكـد الـسـفـيـر االمـريـكي
(مقترح واشنطن لتحديد الوفد
ــــــفــــــاوض ومـــــــوعــــــد بــــــدء ا
ـــبـــاحـــثـــات وهـــو مــا ســـبق ا
لـلــعـراق ان اقـتـرحه في رسـائل

ولقاءات متعددة). 
واضـــاف الــبـــيــان ان (الـــلــقــاء
تــضـــمن ايــضــاً الـــتــبــاحث في
ـا في ذلك ـشـتـركـة  ــلـفـات ا ا
مكافحة انتشار جائحة كورونا
وأهـمـيـة الـتــعـاون والـتـنـسـيق
بـ دول العـالم للـسـيطـرة على
الفـايروس وحـماية األرواح من
مـخاطـر اإلصـابـة به واجراءات
تــشــكـيـل احلـكــومــة الـعــراقــيـة

اجلديدة).
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في بــيــان امس ( نــعــلن إكــمـال
تنصيب مـنظومة بي  سي  ار
ُخـتبـرية مع جـميع ملـحقـاتها ا
ـالكات الـطـبـية الـذي سـيـمكن ا
والـصـحـيـة من إجـراء الـفـحص
اخملــــتـــبـــري داخـل احملـــافـــظـــة
ُـــبـــكـــر عن حـــاالت لـــلــــكـــشف ا
ُسـتجد بدال اإلصابة بـكُورونا ا
من ارسالـها الى بـغداد). بدوره
 اكـد مــديــر عــام دائــرة صــحـة
الـنــجف رضـوان كـامل الـكـنـدي
تـســجـيل   6 إصــابـات جــديـدة
بـالـفـايـروس بـعـد قـيـام مـخـتـبر
الــصـحـة الـعــامـة في احملـافـظـة
بإجراء   98 فحصـاً مختـبرياً .
وقال الـكـندي في بـيان امس ان
ــســجـــلــة مالمــســة (احلــاالت ا
حلالـة موجبـة مشـخصة سـابقاً
تــوزعت بــ احــيــاء اجلــامــعـة
واجلـديـدة الـرابـعـة و الـقدس و
الـقــادسـيــة الـثــانـيــة والـرحــمـة

ـناذرة) الفـتا الى ان وقـضـاء ا
(اجملــمـوع الــتـراكـمي لــلـحـاالت
ـسجـلـة في  النـجف بـلغ حتى ا

االن 181 حـــالـــة مـــؤكــدة و 53
شــــفــــاء و  5  حــــاالت وفــــاة )
مـــؤكـــدا ان (الـــدائـــرة اتـــخــذت

اإلجراءات العالجـية للـمصاب
واإلجــراءات الـــوقـــائــيـــة بــحق
المــسـ لـهم  واســتـمـرارهـا ا

وعـلى مـدار الـسـاعة فـي فحص
ـرضـيـة وتـشـخـيص احلـاالت  ا
ـتحدث سـتجـدة). فيمـا افاد ا ا
بـــــأسم اخلـــــارجــــيـــــة احـــــمــــد
الـصــحـاف  بــتـســجـيل حــالـتي
وفــاة بـكــورونــا لــعــراقــيـ في
بــلـجــيــكـا وبــريــطـانــيــا.واشـار
الـصــحـاف ايـضـا في بـيـان إلى
(تسـجيل 10 حاالت إصـابة في
ـــارك وحــــالـــة فـي كل من الــــد
واضاف فـنلـنـدا و السـعـودية) 
ان (الـــعـــدد الــكـــلـي في عـــمــوم
الــعــالم بــلغ  172 حــالــة حــتى
االن). الى ذلـك بــــــحـث رئــــــيس
مــجـلـس الـقــضـاء األعــلى فـائق
زيـدان مع الــســفـيــر  االمــريـكي
لـــدى بـــغـــداد  مــــاثـــيـــو تـــولـــر
إجـراءات الـقـضـاء في مـجـابـهة
مــخـاطـر فـايـروس كـورونـا كـمـا
ـكلف بحث مع رئـيس الوزراء ا
عــدنــان الــزرفي الــتــعــاون بــ
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كــشف مـــديــر عــام دائــرة صــحــة
السـلـيمـانـية صـبـاح هورامي عن
تـوصل اطــبـاء في احملــافـظـة الى
طــريـقــة الســتـخــدام بالزمــا الـدم
ـــصـــابـــ بـــفـــايـــروس لـــعـالج ا
كـــورونــا. واضـــاف هـــورامي في
تصـريح ان (االطبـاء استـخدموا
ــصـابـ الـذين بالزمـا الـدم من ا
تعافوا من الفايروس لعالج باقي
ـــصـــابـــ وقـــد اظـــهـــرت هـــذه ا
الطريقة نتـائج جيدة واحلمدلله)
ــصـــابــ مـــضــيـــفــا  ان (احـــد ا
بـكـورونـا طـلب اسـتـخدام بـالزما
ـصـابـ الــسـابـقـ لـعالجه دم ا
وقد اظـهرت هـذه الطـريقة نـتائج
ـصـاب تـتجه ايـجـابيـة وصـحـة ا
نــحــو االفــضـل). ولــفت هــورامي
الى ان (اســتــخــدام الــبالزمــا في
ة الـعالج طريـقـة كالسـيكـيـة قـد
اال ان اســــــتـــــــخـــــــدام اطـــــــبــــــاء
الـسـلـيـمـانـيـة لـهـا هي االولى في
الـعـراق ونـتــمـنى ان تـنـجح هـذه
الــطـــريــقــة في مــعـــاجلــة جــمــيع
ــصــابــ بــالــفــايــروس).  وفي ا

شــــأن مـــتــــصل فــــرقت الــــقـــوات
األمــنــيـة امـس مـجــلس عــزاء في
حـافـظـة أربيل. ناحـيـة دارا تـو 
وكــــان أكـــثــــر من  100 شـــخص
يـحــاولـون إقـامــة صالة اجلـنـازة
عــلى جــثـــمــان مــتــوفٍ مــسن في
مــســجــد قــبل أن تــتــدخل قــوات
الـشرطـة والـشـرطـة العـسـكـرية -
الزيرفاني- فوراً وتقوم بتفريقهم
. الى ذلـك اعــــلن وزيــــر صــــحـــة
إقـــــلــــيم كـــــردســــتــــان ســــامــــان
الــــبــــرزجنـي امس عن ارتــــفــــاع
حاالت اإلصابة بـالفايروس جراء
مــشـاركــة مــصــابـة بــكــورونـا في
مـــجــــلس عـــزاء بــــحي كـــاريـــزان
بـأربـيل إلى  32 حـالـة مــتـوقـعـاً
ــزيــد من احلــاالت غــيــر وجــود ا
ــــشـــخــــصـــة حــــتى اآلن. وقـــال ا
البـرزجني إن (تـسـجيل  32حـالة
موجـبـة في حي كـاريـزان  بـسبب
ـشـاركــة في مـجــلس عـزاء أقـيم ا
ـــــاضـي مـــــؤشــــر في  21 آذار  ا
خطير).واضـاف أن (مجلس عزاء
آخر أقـيم في احلي ذاته بـعد ذلك
بـأيـام لذا تـقـوم الـفـرق الـصـحـية
بــإجــراء الـــفــحــوصــات الالزمــة)ِ

( وجـود حـاالت أخرى لم مـتوقـعـاً
تـظـهر عـلـيـهم أعـراض الـفـيروس
بـعـد).  ومـضى بـالـقـول إن إقـامة
مــجــلس الــعــزاء كــان عــمالً غــيـر
قانوني ومخالفاً لتعليمات وزارة
الـصحـة الـتي أصـدرتـهـا مـنذ 21
كانون الثاني أي قبل تسجيل أي
حـــــاالت إصــــــابـــــة في الـــــشـــــرق
األوسـط) مـــــــــشـــــــــدداً عـــــــــلى أن
(الـــســـيـــطـــرة عــلـى عـــدد حــاالت
اإلصــابــة حــتى اآلن كــان بـفــضل
ـتـخذة). اإلجـراءات احلـكـومـيـة ا
وفـي وقـت الحــق دعـت دائـــــــــــرة
ـــــواطـــــنـــــ صـــــحـــــة أربـــــيل ا
ـشـاركـ في مـجلـسي عـزاء في ا
حي كـاريزان إلى مـراجـعـة مـركز
عالج كوورونا أو االتصال بفرق
الـطــوار عــلى الــرقم اخملـصص
 122 بـأقـرب وقت بـهـدف إجـراء
فحص مـختـبري لالطـمئـنان على
عدم اكـتـسابـهم للـعـدوى مشـيرةً
إلـى (عـــزمــــهــــا اتـــبــــاع الــــطـــرق
دعي العام القانونية عن طريق ا
ـعاقـبـة الـعـائلـتـ الـلتـ قـامـتا
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــخـــرق اإلجـــراءات ا

واجهة الفايروس).
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 شــخـصت مـخـتــبـرات الـصـحـة
الــــعـــامـــة فـي وزارة الـــصـــحـــة
والـــبــيـــئــة  83 حـــالــة اصـــابــة
جـــديـــدة بـــفـــايـــروس كـــورونـــا
ــســـتـــجـــد خالل  24 ســـاعــة ا
.وقـــال بــيـــان لــلـــوزارة تــلـــقــته
(الــزمــان) امس ان (مــخـتــبـرات
الــــوزارة ســـجـــلت 83 اصـــابـــة
جــــديـــدة مــــؤكــــدة بــــكــــورونـــا
ستجد في العراق حيث كانت ا
بـواقع حــالـتـ في الـكـرخ و21
حـــالـــة فـي الـــرصـــافـــة و 4 في
مديـنـة الطب و 10 في البـصرة
و 6 في النجف و 18 في اربيل
و 5 فـي ديــالى وحـــالــة واحــدة
في كـل من الـسـلـيـمـانـيـة وبـابل
ــــثــــنى و4 وذي قـــار و 6 فـي ا
حــــــــــاالت فـي كل مـن كــــــــــربالء

وكركوك) واضاف ان (الوفيات
بــلــغت  5 حــالـتــان مــنــهــا في
الـــرصـــافـــة وحـــالــــة في كل من
الـنـجف والـسـلـيـمـانـيـة وديـالى
مـــقـــابل اكـــتـــســاب  20 حـــالــة
الـشفـاء الـتام) واكد الـبـيان ان
(مجمـوع االصابات بـلغت حتى
االن 961 وعـــدد الــوفــيــات بــلغ
  61 يــقـابـلـهـمـا اكـتـسـاب 279
حالة الشفاء التام). فيما اجرت
دائـرتا بـغداد الـكـرخ والرصـافة
بكر حمالت استباقية للكشف ا
عـن االصـــابــــات. وقــــال مــــديـــر
صــحــة الــكــرخ جــاسب لــطــيف
احلـــجـــامي فـي بـــيـــان تــلـــقـــته
(الــــــزمـــــان) امس ان (الـــــفـــــرق
الصـحـية بـاشرت امس بـأجراء
ـصاب ـيداني لذوي ا سح ا ا
بـفــايــروس كــورونـا والــســكـان
القـريـب من مـحل سكـناهم في
ــلـــحــانـــيــة -حي مــنـــطــقـــتي ا

الـــفــرات). كـــمــا اجـــرت صــحــة
الــرصــافـة جــوالت اســتــبــاقــيـة
ــــيــــداني في ــــسـح ا الجــــراء ا
ــنــاطق الـــتي ســجــلت فــيــهــا ا
اصـابــات. وقـال بــيـان لــلـدائـرة
تــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
(الـدائرة تـواصل حـملـة الـرصد
االسـتبـاقي الـفـعال لـتـشمل حي
الــرشـــاد والــكــمــالـــيــة وبــعض
ـــنــاطق االخـــر الـــتي تــشـــهــد ا
اكـتـظاظـا بـاحلـركة الـسـكان من
بـكر عن االصابة اجل الكشف ا
ــنــاطق ومــنـع تــفــشــيــهـــا في ا
ــذكــورة). وأعـلـن مـديــر دائـرة ا
ـــــبـــــاشــــرة صـــــحــــة كـــــربالء ا
بالتشغيل الـتجريبي جلهاز بي
ُــخــتــبــري اخلـاص  سي  ار ا
بـــفـــحـــوصـــات الـــفـــيـــروســـات
ُـخـتـبـري بـضـمـنـهـا الــفـحص ا
ُـشــتــبه اصــابــتــهـا لــلــحــاالت ا
وسوي بكُورونا .وقال صباح ا
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الــقـبض عــلى أب قــتل ابـنه في
مــديــنـة الــصــدر  مــشــيـرةً إلى
ــتـهــمـ الــقـبض عــلى بـقــيـة ا
شتـرك باحلادثـة.وقال مدير ا
إعالم الـــقــيـــادة الــرائـــد عــزيــز

نـــاصــر في بــيــان امس إنه (
سـمـاع إطالق نـار ضـمن قـطـاع
62 في مــديـنــة الــصــدر وعـلى
الـــفــور حتـــركت مــفـــارز مــركــز
شرطـة التـهذيب الـتابع لـشرطة
بـــغـــداد الـــرصـــافـــة الى مـــوقع
احلـادث و مشـاهـدة حـادث قتل
أحـد الـشـبـاب حـيث  تـطويق
ـــنــطــقــة وإجــراء الـــتــحــقــيق ا
والـبـحث عن اجلـاني) مـشـيـرا
الى (إلـقـاء القـبض عـلى الـقاتل
وهو والد الـشاب الضـحية قبل
هـروبه ودونت أقـواله واعـترف
ــة الــقـتل) بـإقــدامه عــلى جـر
واضــــاف (بــــعــــد مــــضي ثالث
ساعات القي القـبض على بقية
ـشــتـركــ بـحـادث ـتــهـمــ ا ا
الـــقـــتـل وتـــقـــد أوراقـــهم الى
الـــقــضـــاء لـــيـــنـــالــوا جـــزاءهم

العادل).

واشار الى (العثـور على مقبرة
جــمـــاعــيــة تـــضم مــنــتـــســبــ
ومــدنـيـ  اعــدامـهم من قـبل
داعش قـبل عمـلـيات الـتحـرير).
واســتــشــهــد مــقــاتالن  وجــرح
ثالثة آخـرين من الـفوج الـثالث
بالـلواء األول في الـفرقة األولى
بعد تعرض بـالهاونات والرمي
ــــبــــاشـــر مـن قـــبـل داعش في ا
مـنـطـقة الـكـلـيو 45 في الـرطـبة
حافـظة االنبـار. وافاد مصدر
امـني باسـتـشهـاد اربـعة جـنود
بــهــجـــوم لــداعش عــلى نــقــطــة
عـسـكـريـة غـرب مـديـنـة الـرطـبة

باالنبار ايضا.
في غــضـــون ذلك اطـــاحت قــوة
امـنــيـة بـداعــشي في مـحــافـظـة
صالح الديـن . وقال بـيان امس
ان (مفـارز مديريـة استـخبارات
ومـكـافـحـة ارهاب صـالح الدين
الــعــامـــلــة تـــمــكــنـت من إلــقــاء
القبض عـلى أحد الدواعش في
أطراف قضـاء الطوز كـان يعمل
ـــا يـــســـمـى واليـــة كـــركــوك .
والــقـت قــيــادة شـــرطــة بــغــداد

مـن الــــشــــبــــان في مــــنــــطــــقــــة
الـفـضـيلـيـة بـبغـداد من عـشـيرة
وما اليه عتاب) مـضيفـة ان ( ا
يصول و يجول بـحماية والده)
وفـقا لـلـرسالـة الـتي اضافت ان
(ذوي الــــــضـــــحــــــايـــــا جـــــاءوا
بــجـثــامــ اوالدهم الـى مـبــنى
الـوزارة  يـسـتنـجـدون بـالـوزير

ألخذ حق ضحاياهم) .
الـى ذلك دهــــــمـت مــــــديــــــريــــــة
االسـتخـبارات الـعسـكريـة وكرا
داعــــشــــيــــا في قــــضــــاء هــــيت
حافظة االنـبار عثرت بداخله
عــلى مــقـبــرة جــمـاعــيــة.وقـالت
ـــديـــريـــة في بـــيـــان امس انه ا
(بـــــنــــاءً عـــــلـى مــــعـــــلـــــومــــات
استـخبـارية دقـيقـة داهمت قوة
من مفـارز شعـبة االسـتخـبارات
العـسكـرية في الـفرقـة السـابعة
وبـــــاالشــــــتـــــراك مع فــــــصـــــيل
ـشاة 29 وكرا اسـتطالع لـواء ا
لـلدواعش في مـنطـقة اخلـوضة
بـقضـاء هيت بـاالنـبار وتـضبط
بــداخـلــة دراجــة نــاريــة ومـواد

اخرى).

معـلومات تـلقتـها (الزمـان) عبر
ــة فــظــيــعـة رســالــة فــإن (جـر
ارتـــكــبـــهــا ابـن مــديـــر عــام في
الـوزارة عــنـدمـا قـام فـجـر امس
مع مجـموعة مـلثمة بـقتل ثالثة

بـتـدخل وزيـر الداخـلـيـة يـاس
الـيــاســري في مــقـتل ثـالثـة من
ابــــنـــاء الـــعــــشـــيـــرة عــــلى يـــد
مـجـمـوعـة تـابـعـة البن مـسـؤول
رفـــيع فـي الـــوزارة. وبـــحـــسب
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جتـــمـع الــعـــشـــرات مـن أبـــنــاء
عــشــيــرة (عــتــاب) امــام بــوابـة
وزارة الداخلـية امس للمـطالبة
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صل بسبب كورونا. كما أقام البابا . وقد أقامت الكنائس قداساتها في العراق بغياب ا b»”∫ صادف أمس أحد الشعان

فرنسيس الصالة بدون حضور جمهور للسبب ذاته للمرة األولى في تأريخ الفاتيكان. (الصورة عن موقع سورايا)

تحدة جن بالسخارت في بغداد ثلة االم العام لأل ا UI¡∫ رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان يلتقي 

حاسبة الفاعل غدورين امام باب وزارة الداخلية للمطالبة  ×W³ÝU∫ جثام الشباب ا

الـــســـلـــطـــتـــ الــــتـــنـــفـــيـــذيـــة
قـبلة. رحـلة ا والقـضائيـة في ا
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان زيـدان اســتـقــبل في مــكــتـبه
صباح امس األحد  تولر وبحث
مــــعه إجــــراءات الــــقـــضــــاء في
مـــجــابــهــة مـــخــاطــر فــايــروس
كـورونــا .وبـحـسب الـبـيـان فـقـد
(أبـــدى الـــســــفـــيـــر األمــــريـــكي
ــتــحــدة اســتــعــداد الــواليــات ا

لتقد الدعم بخصوص ذلك).
الـى ذلك  اســتـــقــبـل زيــدان  في
ثلـة االم العام مكتـبه امس 
ـــــــتــــــحـــــــدة  جـــــــنــــــ لـأل ا
بالسخـارت وبحث مـعهـا الدعم
ــتـحـدة في الــذي تـقـدمه األ ا
سـبـيـل الـتـخــفـيف من مــخـاطـر
انـتــشــار فـايــروس كــورونـا في
الــســـــجــون ومـراكـز الــتـوقـيف
وفـقــا لــبـيــان مـجــلس الـقــضـاء

االعلى.


