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احـبـطت قــوات احلـشـد الــشـعـبي
اعتداء لـعنـاصر داعش في احدى
مـــنــاطـق ديــالـى بـــعــد مـــحـــاولــة
اختـراقـهـا واسقـاطـهـا عسـكـريا .
واكــدت هـيــئــة احلــشــد في بــيـان
ــــــنـــــــاطق امـس ان (عــــــددا مـن ا
احملــــررة تـــتــــعـــرض مــــنـــذ ايـــام
العــــتــــداءات مـــتــــكــــررة من قــــبل
عــــنـــاصــــر داعـش الـــتـي حتـــاول
اســـــــتــــــغـالل الـــــــوضع االمـــــــني
ــتـدهـور في الـبالد والـسـيـاسي ا
ــنـــاطق ديــالـى الــتي ومن هـــذه ا
شــهــدت امس االول مــعــركــة بــ
احلــشـد واالرهــاب الــذي يــحـاول
ــديـــنــة واســـقــاطـــهــا اخــتـــراق ا
عـــســـكـــريـــا) واضـــاف ان (هـــذه
عركة ادت الى اسـتشهاد  6 من ا
احلـــشـــد وجــرح  17 اخـــرين من
بينهم امر اللواء 20) مشيرا الى
ان (احلـشـد تـصـدى لـلـعـدو وكـان
الــثـــقل االكــبـــر لــلــواء  20 الـذي
أصــيب قــائـده احــمــد الــتــمــيـمي
بــجــروح خــطـــيــرة كــمــا اشــتــرك
للـمسـاندة الـلواء  4 من احلشد).
والقت قيادة شرطة ديالى القبض
عـــــلى ســـــتـــــة مــــطـــــلــــوبـــــ في
ــتـحــدث بـأسم احملـافــظـة.وقــال ا

القيادة نهاد محمد في بيان امس
إن (مـــفـــارز من قـــسم مـــكـــافـــحــة
االجرام التابـعة لشرطـة احملافظة
تمكنت من القاء القبض على على
ســتـــة مــطــلـــوبــ وفق قـــضــايــا
جــنـــائــيــة مـــتــعــددة فـي مــنــاطق
متـفـرقة في احملـافـظة) مؤكدا ان
(السيطرات االمنية التابعة لقسم

شـــؤون الـــســـيـــطـــرات والـــطـــرق
عجالت اخلارجـيـة ضـبطت  اربع 
ـادة بيض اثنـ مـنـهـا محـمـلـة 
ائـدة واالخرى مـحمـلة بـالكـيبل ا
ـمنوع من االسـتيراد) الضوئي ا
الفــــتــــا الى (اتــــخــــاذ االجـــراءات
ضـبوطة ـواد ا القانـونيـة بحق ا
والعجالت وسـائقيـنها وارسـالها

الى اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة). وفي
كـــــركـــــوك  ضـــــبـــــطـت مـــــفـــــارز
استخـبارات الـشرطة  4صواريخ
وقاذفة هـاون واعتـدة داخل منزل
في احملافظة.وقالت بيان امس ان
(مــفــارز اســتــخــبــارات الــشــرطـة
االحتـاديـة الـعـامــلـة ضـمن وكـالـة
االستخـبارات في الـداخليـة وبعد
ورود مــعــلـومــات تــفــيــد بــوجـود
ــنــازل في أســلـــحــة داخل أحـــد ا

مـــنــطـــقــة الـــدوا بــكـــركــوك 
تـشـكـيل فـريق مـخـتص ومـداهـمة
ـنــزل وضـبــطت بــداخـله اربــعـة ا
صـواريخ قــاذفــة وهـاون 60 مـلم
وركــيــزته و6 صــفــائح حــديــديــة
تستـخدم لـصنـاعة الـعبوات و22
مـسـاطـر سـيــفـور وفـتـيل وأسالك
ـر تــوقـيت وبــطـاريـة قـدح). وتـا
فيما القت قوة أمنية القبض على
مـتــهــمــ بـتــجــارة اخملـدرات في
مـحـافـظــة األنـبـار. واوضح بـيـان
امـس ان (قـــــــــــــســم اخملــــــــــــدرات
ؤثـرات العـقلـية الـتابع لـقيادة وا
شرطـة االنـبار ألـقى الـقـبض على
متهمـ اثن يتـاجران باحلبوب
اخملـدرة) مــشـيــرا الـى (ضـبــطت
ـتــهـمـ  15الف حــبـة بـحــوزة ا
مخدرة). في غضون ذلك  كافحت
ـدنـي حــريــقـا مــديــريــة الــدفــاع ا

انــــــدلـع بــــــالـــــقــــــرب مـن جــــــامع
اخلــضــيــري فـي الــكــرادة.وقــالت
ـديـريـة فـي بـيـان امس ان (فـرق ا
ـدني تــمـكـنت من ابـعـاد الـدفـاع ا
خطـر النـيران عن مـأذنة وبـاحات
جامع اخلضيـري في الكرادة بعد
احــتـراق نــخــلـة ونــفــايــات خـلف
بـنــايـته) ولـفـت الى ان (عـمــلــيـة
اخماد احلريق تـمت دون تسجيل
اصـابــات او خــســائـر ) واوضح
ــدني الــبــيــان ان (فــرق الـدفــاع ا
تمـكنت في حـادث اخر من اخـماد
حريق انـدلع في مـنطـقة الـشواكه
قــرب دائــرة الــتــقــاعــد الــعــامــة)
مـؤكــدا ان (الــنـيــران انــدلـعت في
ا ادى الـى احلـاق اضرار شـقـة 
مــاديــة دون وقـــوع ايــة خــســائــر
ـــديــريـــة قــد بــشـــريـــة). وكــانت ا
ــوقف اعــلــنت عـن احــصــائــيــة 
حــرائق الــتــظــاهــرات في بــغــداد
واحملافظات. واشارت الى (وقوع
عــشـــرة حــوادث فـي الــكــرخ و97
بـــالــــرصـــافــــة وفي الــــنـــجف 12
وميسان 15 والديوانية 18 وذي
قــار 36 وواسط 17 والـــبـــصـــرة
حريقا ثـنى وكربالء 13 وبابل وا
اضافة الى وقوع حريق واحد في
ديــالى). واضـــافت ان (مـــجــمــوع

احلرائق بلغ   267 حادثا). 

ثم الــــطــــوز فـي كــــركــــوك ومن ثم
بـغـداد). واكـد الـقــيـادي في حـشـد
االنـبـار قـطـري الـعـبـيدي ان وادي
ـنـاسيب حوران سـجل ارتـفـاعـا 
ــيـــاه نــتــيـــجــة االمـــطــار. وقــال ا
الــعــبــيــدي فـي تــصــريح امس ان
(مالكـــات الـــبــلـــديـــة في نـــاحـــيــة
الــبـــغـــدادي بـــهــيـت اســتـــنـــفــرت
طـاقـاتــهـا بـســبب تـســاقط امـطـار
غـزيــرة وسـيـول قــادمـة من االردن
والسـعـوديـةبـأجتـاه وادي حوران
ـيـاه الـذي ارتـفـعت فـيه مـنـاسب ا
الى  4امتـار لم نـشـهـدهـا مـنذ 50
عــامـــا). وادى تـــســاقـط الــثـــلــوج
بــــكــــثـــــافــــة إلى إغـالق طــــرق في
ـتــحـدة وإلــغـاء نــحـو الـواليــات ا

 900 رحــلــة جــويـــة فــيــمــا كــان
يتـوقع أن يـكون أكـثـر أيام الـسـنة
ازدحاماً بالنسبـة للطرق الرئيسة
ـطــارات.كـمــا تـقــطـعت الــسـبل وا
ـــســافــرين الــذين بــالــعــديــد من ا
يـحــاولــون الـعــودة إلى مــنــازلـهم
امس االول بــــعـــد عــــطـــلــــة عـــيـــد
الـشـكـر.وقــالت الـهـيـئــة الـوطـنـيـة
ـتوقع لألرصاد اجلـويـة إنه من (ا
أن تـؤدي الــعـاصــفـة إلى تــسـاقط
ثـلــوج يـبــلغ ارتــفـاعــهـا نــحـو 30
سنتيمـتراً في اجلانب الغربي من
مـنـطــقـة مــتـرو بـوســطن).وتـزايـد
إلـغـاء وتـأجــيل الـرحالت اجلـويـة
ومعـظـمـهـا كـان في مـطـارات سان
فـرانــســيـســكــو وبـوســطن. ووقع

نحو  400 حادث سير في منطقة
تـورونـتـو الـكـبرى بـسـبـب هـطول
خلـيط من حـبـات البـرد والـثـلوج
حسـبـما ذكـرت شـبـكة سي تي في

تورونتو.
وقـامـت هـيــئــة الــبـيــئــة في كــنـدا
بإصدار تنبيـه سفر خاص بطقس
الــشــتـــاء  مــحــذرة الـــســكــان في
ـنــطــقــة من الــظــروف (اخلــطـرة ا
لـســائــقي الــســيــارات في جــنـوب
ووسط مـــقـــاطــــعـــة أونـــتـــاريـــو)
ــــتـــــوقع وأشــــارت إلـى أنه (مـن ا
انـتــهــاء مـوجــة تــسـاقـط الـثــلـوج
ـــصــحـــوبـــة بـــحـــبـــات الـــبــرد). ا
وارتفعت حصيلـة الزلزال العنيف
الذي ضرب ألبانيا إلى  51 قتيال
مـع إعـالن رئـــــــــــــيـس وزراء وقـف
. ويعد عمـليات الـبحـث عن ناجـ
الــزلــزال الــذي بــلــغت شــدته 6.4
درجــــات وضــــرب الـــــبالد فــــجــــر
ــــاضـي هــــو األقـــوى الــــثالثــــاء ا
واألكثر تدميرا منذ عقود. وأفادت
وزارة الــــدفـــــاع االلــــبـــــانــــيــــة أن
(شخصا أصـيب في الزلزال توفى
ـسـتـشـفـى مـتـأثـرا بـجـروحه في ا
ا يـرفع حـصيـلـة الضـحـايا إلى
 51 قتـيال). وأدت الـهزة الـعـنيـفة
الـتي وقـعت بـيــنـمـا كـان الـسـكـان
نائـم إلى تـدمـير مـبان بـأكـملـها
واحــــتـــجــــاز الــــضــــحـــايــــا حتت
األنــقــاض في بــلــدات قــريــبــة من

الساحل األدرياتيكي.
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راى مـراقــبـون صـعـوبــة اخـتـيـار
بــــــــديـل عـن رئـــــــــيـس الــــــــوزراء
ــهــدي ـــســتــقــيل عـــادل عــبــد ا ا
بــــســـبب الـــصــــراع الـــســـيـــاسي
ـسـتـمـر بـ الـكـتل الـسـيـاسـيـة ا
وعـدم وجـود شـخـصـيـة مـقـبـولـة
ـشـهد من الـشارع  مؤكـدين ان ا
يـتــجه صـوب اجــراء انـتــخـابـات
ـراقبون لـ(الزمان) مبكرة. وقال ا
امس ان (الصـراع السـياسي ب
الكـتل عـلى شخـصـية الـبديل عن
ـــهــــدي تـــفـــشـل جـــمـــيع عـــبـــد ا
الـتــوافـقـات عــلى رئـيس الـوزراء
اجلــديـد والســيــمـا ان كـل كـتــلـة
ـــخـــيــلـــتــهـــا مــرشـــحــا تــرسم 
تــــســـتـــطـــيع مـن خالله تـــمـــريـــر
ناصب صفقـاتهـا وبيع وشـراء ا
وغيرها من شبـهات الفساد التي
نــــخــــرت جــــســــد الـــدولــــة خالل
ــاضــيـة وبــالــتـالي الــســنـوات ا
اصبـحت تـسـميـة الـبديل صـعـبة
كـــون الــشـــارع يــطـــالب بـــرحــيل
هؤالء) على حد قولهم. واضافوا
ان (ما يطرح من اسماء للمنصب
مــــجــــرد تــــكــــهـــــنــــات ومــــازالت
وضوع جارية النقاشات بشأن ا
وقـد تنـتـهي بالـعـجـز عن تسـمـية
االكـثـر قـبـوال لـدى اجلـمـاهـيـر ما
يدفعنا ذلك الى اجـراء انتخابات
مـبــكـرة). وحـدد رئــيـســا مـجـلس
النواب محمد احللبوسي وجبهة
اإلنقاذ والتنميـة أسامة النجيفي
مالمـح رئــيس وزراء احلـــكـــومــة
ـــقــبـــلــة . وقــال بـــيــان امس ان ا
(اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا تـــطـــورات
األوضــــاع الـــســــيـــاســـيــــة الـــتي
تــشـهـدهــا الـبالد بــعـد اسـتــقـالـة
احلـكـومة) مـؤكـدين ان (اخـتـيار
ـهدي يـجب ان الـبـديل عن عـبـد ا
ــرحـلـة يـكــون قـادرا عـلى إدارة ا
ـقــبـلـة) واشـار الــبـيـان الى ان ا
فـوضية (اللـقاء نـاقش قانـوني ا
ــسـتـقــلـة لالنــتـخـابـات الــعـلـيـا ا
وانـــتــخــابـــات مــجـــلس الــنــواب
والـتأكـيـد عـلى أهـميـة الـتـنـسيق
ب حتالف القوى وجبهة اإلنقاذ
ــرحــلــة الــراهـنــة لــلــخـروج في ا
برؤية مـشتركـة). من جانبه  اكد
ي االستاذ الدكتور غازي االكاد
فــيـــصل ان الــدســتـــور لم يــنــظم

موضـوع استـقالـة رئيس الوزراء
ــــــــلك ــــــــنـع مـن  اال ان ذلـك ال 
اخــتـصــاص الـتــعــيـ من قــبـول
االعــفــاء او االســـتــقــالــة . وكــتب
فيصل في صفحـته على فيسبوك
واطـــلــعت عـــلــيــهـــا (الــزمــان) ان
(اسـتـقــالـة رئـيس الـوزراء اثـارت
شـــقـــاقـــا كـــبــــيـــرا بـــشـــأن مـــدى
الــزامـيــتـهــا واجلـهــة الـتي تــقـدم
ـكلف اليـها حـيث ان للـموظف وا
قـتضـيات بخـدمة عـامـة يرتـبط 
الـصـالـح الـعـام الـذي يــعـلـو عـلى
ـصالح الـشـخـصـية) مبـيـنا ان ا
رشح (تكليف رئيس اجلمهورية 
الــكــتـلــة الــنـيــابــيـة االكــثــر عـددا
ادة 76 بتشـكيل احلكـومة وفق ا
/اوال من الـدستـور اليـعـد تعـيـيـنا
ــا هــو مــنح الــثــقــة لــرئــيس وا
الــوزراء وتــكـون الــثــقــة لــلـوزراء
مـنـفـردة من قـبل مـجـلس الـنـواب

طلقة). باالغلبية ا
واوضح فـيـصل ان (الـدسـتـور لم
ينظم استقالة رئيس الوزراء كما
فعل بالنـسبة لرئـيس اجلمهورية
ـــنـع من تـــطـــبـــيق اال ان ذلك ال 
القـواعد الـعامـة التي تـقضي بأن
لك اخـتصـاص التـعي في من 
ــــلك وظــــيــــفــــة او مــــنــــصب ال 
اخـــتــصـــاص االعـــفــاء او قـــبــول
ـا ان االسـتــقــالـة) مــضـيــفــا (و
تعي رئيس الوزراء قد جرى من
خـالل مــــنح الــــثــــقــــة له ووزرائه
طلقـة من قبل مجلس باالغلبـية ا
وافقة النواب  فأن لالخير حق ا
عـلى االســتـقـالـة بـاالغــلـبـيـة). في
غــضـــون ذلك  دعـــا الــنـــائب عن
كـــتــلــة الــنــهـج الــوطــني حــســ

الـعـقـابي الـكـتل إلى أخـذ الـدرس
ـا جرى مـشـدداً على والعـبـرة 
ـقـبل يـنبـغي أن رئـيس الـوزراء ا
أن ال يـــــــكــــــــون من األســــــــمـــــــاء
.وقـال العـقابي سـتهـلكـة سابـقاً ا
فـي تــــــــصــــــــريـح امـس إنـه ( من
ـنـصب رئـيس الـوزراء يـتـصـدى 
ــقــبـل يــنــبــغي أن ال يــكــون من ا
ـستـهلـكـة سابـقاً وهي األسمـاء ا
نــقــطــة مــهــمــة جــداً وحــيــويــة)
وأضــــاف أن (وجـــود كــــابـــيــــنـــة
حكوميـة قوية وكفـوءة وحريصة
ــصـالح الــعــامـة ولــديــهـا عــلى ا
ـــشـــكالت احلـــقــيـــقـــيــة وعـي بــا
ـنـطــلق احلـقـيـقي سـيـكــون هـو ا
ـــقـــبل). وعـــد رئـــيس لإلصـالح ا
كــتــلــة عــطــاء الــنــيــابــيــة حــيــدر
الـــفــوادي الــتـــصــريـــحــات الــتي
اطلقهـا نائب رئيس كـتلة حتالف
الـقـوى الــعـراقـيـة رعــد الـدهـلـكي
(بـــانـــهـــا رقص عـــلـى جـــراحــات
مـــــــــحـــــــــافــــــــــظـــــــــات الـــــــــوسط
واجلـــنــوب).وقـــال الـــفــوادي في
بيـان امس (نسـتغـرب من طريـقة
الطـرح ان يتـم إلغـاء احملاصـصة
عن طريق تـرشيح شخـصيـة غير
شيعيـة لرئاسـة مجلس الوزراء)
واضاف ان (بـعض الشـخصـيات
بدأت تستـثمر الفرصـة للحصول
على مكـاسب معـينة عـلى حساب
مـــعـــانـــاة مـــحـــافـــظـــات الـــوسط
واجلـنــوب) . وكـان الـدهــلـكي قـد
دعا اجلـهات الـتي تدّعي رفـضها
لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة إلى تـــرشـــيح
شخـصيـة من مكـون آخر لـرئاسة
الــــــوزراء فـي حـــــال أرادت تــــــلك
اجلهات تـطبـيق شعاراتـها عادا
تــلك اخلــطــوة رسـالــة حــقـيــقــيـة
اكد لـتـجـاوز الـطـائـفـيـة. بدوره  
رئيس اجلبهة التركمانية النائب
ارشــــد الــــصـــــاحلي ان تــــعــــديل
الــدسـتــور يــنـبــغي ان يــكـون في
ظـروف هـادئـة. .وقـال الـصـاحلي
في تــــصـــريح امـس ان (تـــعـــديل
الدستور ينبغي ان يكون في ظل
جو هاد وليس صاخب) مبينا
أن (الـدسـتـور بـحاجـة لـيس فـقط
فردات لتعديل بل تـبديل بعض ا
واد) وأوضح الصاحلي ان او ا
(رؤيتي بان نذهب الى انتخابات
مـبكـرة ونـشـكل حـكومـة وبـعـدها

نبدأ بتعديل الدستور). 
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يــــعــــقــــد مــــجـــلـس األمن في األ
ــتــحــدة الـيــوم الــثالثـاء جــلــسـة ا
تتناول األوضاع في العراق . ومن
ـمثـلـة اخلـاصة ـتـوقع أن تـقـدم ا ا
ــتــحــدة في لـألمــ الــعــام لأل ا
الـعراق جين هينيس بالسخارت
إحـاطـة بـأوضـاع العـراق بـعـد بدء
اجلــلـســة بـقــلـيل.  وقــال بـيـان من
(يـــونــامي) ان (تــرجـــمــة بــالــلــغــة
الـعـربـيـة سـتـكـون مـتـوفـرة لـكـلـمة
بـالســـــخــــــارت). وبـــــحـث رئـــــيس
اجلــــمـــهـــوريــــة بـــرهم صــــالح مع
بـالسخـارت الـدعم الـدولي لتـعـزيز
االسـتـقـرار في الـبالد . وقـال بـيان
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (صـالح
بـــحث مع بالســخــارت وســفــيــري
االحتـــاد األوروبي وروســـيـــا لــدى
بـــغــداد مـــارتن هـــوث ومــاكـــســيم
مـاكـسـيـمـوف كالً عـلى حـدة الـدعم
الـدولي لـتـعزيـز األمن واالسـتـقرار
واإلصـالحات فـي البالد فـضالً عن
سـبل االرتـقاء بـالعالقـات الثـنائـية
ـشـتـركة) ـصالـح ا ـا يـحـقـق ا و
الفــــــــتـــــــا الـى ان (الـــــــلـــــــقـــــــاءات
اســـتـــعـــراضت آخـــر الـــتـــطــورات
الـــســـيــاســـيــة عـــلى الـــســاحـــتــ

اإلقليمية والدولية). 
ووقـعت عشائر النـجف على وثيقة
عــــهـــد تـــنـص عـــلى دعـم مـــطـــالب
شـروعة ونبذ العنف ـتظاهرين ا ا
. وتـعـاهـد شـيـوخ ـنـدسـ وطـرد ا
الـعـشـائـر عـلـى ان (يـكـونـوا الدرع
احلـصـ للـمـتظـاهرين الـسـلمـي
ــــطـــالب حلــــ حتـــقـــيـق كـــافـــة ا
ـشـروعة) مـشددين عـلى ضرورة ا
(نــبــذ الــعــنف ومـســانــدة الــقـوات
ـــنــــدســـ من األمــــنـــيــــة وطـــرد ا

ساحات التظاهرات).
 وســلم وفـد عـشــائـري في الـنـجف
مـــكـــتب زعــيـم الــتـــيــار الـــصــدري
مـــقــتـــدى الــصـــدر رســالـــة بــشــأن
االوضـاع التي تـشهدهـا احملافظة.
وقالت مصادر ان (وفدا من شيوخ

الــعــشــائــر تــوجه مــكــتـب الــصـدر
وســلـمه رسـالـة تـتـضـمن مـنـاشـدة
بـــالــتـــدخل واطالق مــبـــارة حلــقن
الـــدمـــاء فـي احملــافـــظـــة). وكـــانت
قـيادة شرطة الـنجف قد اعلنت عن
حـــــالــــة اإلنـــــذار الــــقـــــصــــوى في
احملـــافـــظــة بـــعـــد حــدوث اعـــمــال
ـديـنـة تــخـريب وتـعـد عـلى وسط ا
مـن قـــبل مــــجـــمـــوعـــة أشـــخـــاص
. وطالبت عـشائر محافظة مـندس
الــبـصــرة بـاحلــفـاظ عــلى سـلــيـمـة
الـتظاهـرات.وبحسـب وثيقة وردت
لــلـعـشــائـر أكـدت فــيـهـا ان (كل من
يــقـوم بــعـمــلـيــات حـرق وتــخـريب
ــتـتـلـكـات الــعـامـة واخلـاصـة في ا
احملـافظـة يعـد خارج عـن العـشيرة
ودمـه مـهــدوركـمــا وجــهت دعـوات
رجعية الديـنية الى التفريق إلـى ا
ندس).  تظاهر السلمي وا ب ا
وطــالـبت جلـنـة الـصــحـة والـبـيـئـة
الـنـيـابة حـكـومـة تصـريف األعـمال
الكات واألجـهزة األمنية بحماية ا
الــطــبـيــة والــصـحــيــة في الــنـجف
والـناصرية وبقية احملافظات التي
تــشـهـد مـظـاهـرات  مـؤكـدة أن من
ساس بهم سينال جزاءه يـحاول ا
الـعـادل وفق القـانون .وقـال رئيس
الـلـجنـة قـتيـبـة اجلبـوري في بـيان
امـس انه (بــــكل أسف  تــــوثـــيق
حـاالت اعـتـداء مـن قبـل مـجـهـول

الكات الطبية في مستشفى عـلى ا
الــصــدر بــالـنــجف بــاإلضــافـة الى
تـــوثــيق حــاالت اخـــرى في بــقــيــة
احملـافظات التي تشهد تظاهرات)
واضـاف (إذ ندين هذه السلوكيات
اإلجـــرامــيــة الــتي التـــمت بــصــلــة
ألخـالق الــعـراقــيــ نــحــذر هـؤالء
الكـات ـســاس بـا ــنـفـلــتـ من ا ا
الــطــبــيــة بــأي شـكـل من األشــكـال
وسـنالحـقه قضـائيـاً وينـال جزاءه
الــعــادل وفق الـقــانـون ) مــطـالــبـا
حـكومـة تصـريف األعمـال (بتـوفير
احلـمايـة الالزمة للـمالكات الطـبية
والــــصــــحــــيــــة وكــــذلك حــــمــــايـــة
ــؤسـسـات الــصـحـيــة من الـعـبث ا
والــتــخـريـب ألنـهــا تــقـدم خــدمـات
هني في إنـسانية وتـؤدي دورها ا
ـرضى في ــصـابــ وا مــعــاجلـة ا
هـذه احملافظات) وحـمل اجلبوري
احلـــكـــومـــة واألجـــهـــزة األمـــنـــيــة
ـسؤولية عـن أي تهديد أو خرق (ا
سـتشـفيات أمـني قد تـتعـرض له ا
فـي احملــــافـــــظــــات كـــــافــــة). هــــذا
وتـــعـــرضت مــســـتـــشــفى الـــصــدر
الــتـعـلــيـمي في احملـافــظـة من قـبل
عـناصـر حتمل الـسكـاك هـاجموا
ـالكات الـطـبيـة وأوقـعـوا جرحى ا
عـدة  في ظـاهـرة تـعـد األولى مـنذ
بـداية االحـتجاجـات ولم يعرف من

تسبب بهذا احلادث. 

محمد احللبوسي 
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تـوقـع مـتــنــبىء جـوي انــخــفـاض
درجـــــات احلــــــرارة خـالل االيـــــام
ــقــبــلــة نــتــيــجــة تــأثــر الــعــراق ا
نخـفض جوي مـصحوبـا بكـتلة
هوائـيـة شـديـدة البـرودة تـتـسبب
بتـساقط االمـطار والـثلـوج. وكتب
صـادق عـطــيـة في صــفـحــته عـلى
فيـسبـوك امس ان (الطـقس يتـأثر
ـنـخـفض جـوي من اصل قـطـبي
مصـحـوب بـكتـلـة هـوائيـة شـديدة
الـــبـــرودة تــؤدي الـى انـــخـــفــاض
درجــــات احلــــرارة) واضــــاف ان
(فــرص االمــطــار تـتــركــز فـي مـدن
الـوسط وشــمـال الــبالد مع فـرص
لـتـسـاقط الـثـلـوج عـلى مـرتـفـعـات
الـســلــيــمـانــيــة واربــيل ودهـوك).
ورجـحت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لـوزارة الــنــقل ان يــكــون الــطـقس
الـيــوم الـثالثــاء غــائـمــا الى غـائم
ـنــاطق كـافـة . وقـالت جـزئي في ا
الـهـيـئـة في بـيـان امس ان (طـقس
الــــيـــوم الــــثالثــــاء غــــائم جــــزئي
ـنــاطق كـافـة واحـيـانــا غـائم في ا
ودرجـات احلــرارة تــنــخــفض امـا
حركة الرياح تكون شـمالية غربية
خـفــيـفــة الى مـعــتـدلــة الـســرعـة)
ولـــفـت الى ان (اعــــلى مــــنـــطــــقـــة
سـجــلت تـســاقط امـطــار هي عـلي
الغـربي في محـافظـة ميـسان ومن

عمـان.وأوضح أن الضـحايـا "تعرضـوا حلروق بـالغة في
اجلـسم" بــيـنـمــا سـادت حـالــة من "الـهــلع واخلـوف" بـ
.واضـــاف إن "فــرق االطــفــاء قــامت بــإخــمــاد ــصــابــ ا
احلـريق فـيـمـا قـامت فـرق اإلسعـاف بـتـقـد األسـعـافات
األولــيـة الـالزمـة لــلــمـصــابــ ونـقــلــهم مع الــوفــيـات الى
مسـتشفى الشـونة اجلنوبـية".واكد البيـان أنه " تشكيل
ـعــنـيــة لـلــوقـوف عـلـى أسـبـاب جلــنـة من قــبل اجلـهــات ا
ـمـلــكـة" الـرسـمــيـة االردنـيـة عن احلـريق".ونـقـلـت قـنـاة "ا
دني إياد الـعمرو قوله إن النـاطق باسم مديـرية الدفـاع ا
توف هم من ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد". "ا

{ عمان (أ ف ب) - لقي  13مزارعـا باكستانيا أغلبهم
من األطفـال حـتـفهم إثـر حـريق انـدلع فجـر امس االثـن
في منـزل من الصفيح في مـنطقة الـشونة اجلنـوبية غرب
العـاصمة األردنيـة عمان وفق مـا أعلنت السـلطات.وقال
ــدني األردني تــلــقت وكــالــة بــيــان صــادر عـن الــدفــاع ا
فــرانـس بــرس نــســـخــة مــنه إن " 13 شـــخــصــا تــوفــوا
وأصــــيب ثالثــــة آخـــرين إثــــر حـــريـق شب في بــــيت من
الصفـيح تسكـنه عائلـتان حتمالن اجلـنسية الـباكسـتانية
ــزارع في مـنــطـقـة الــكـرامـة في الــشـونـة داخل إحـدى ا
اجلـــنــوبـــيــة" عــلـى بــعـــد نــحــو 50 كــيـــلــو مـــتــرا غــرب
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نيـا بعد في الشـوط الثـاني فقد ألـغى احلكم هدفـا 
الـرجــوع الى تـقــنــيـة الــفـار. وتــألـفـت كـتــيـبــة اسـود
الــرافـدين امــام الـيــمن من الالعـبــ فـهــد طـالب في
رمى وعلي فـائز ومصطفـى محمد وحسن حراسـة ا
حـمود وضـرغـام اسـماعـيل في خط الـدفـاع وصـفاء
هادي ومـيـثم جـبـار ومـحـمـد قـاسم ومـيـثم جـبار في
الــوسـط وعالء عــبــاس وعالء عـــبــد الــزهــرة في خط
ـنتـخب القـطري الهـجوم. فـي ذات اجملمـوعة تـغلب ا
ـنتخب االمـاراتي بأربعـة اهداف مقابل على نـظيره ا
ـبـاراة الــتي جـرت عـلـى مـلـعب خــلـيـفـة هـدفــ في ا
الـدولي. وسجل من الـعنـابي الالعـبون اكـرم عفـيفي
في الـــدقــيـــقــة 20 و28 من ضـــربـــة جــزاء وحـــسن
الــهـــيــدوس في الـــدقــيــقــة 53 وبــوعـالم خــوخي في
الــدقـيــقـة  5+90 بــيــنــمـا ســجل مـن فـريـق االبـيض
االمــاراتي الالعـب عـلـي مــبــخــوت في الــدقــيــقـة 33

و77.
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نـتـخب الوطـني بكـرة الـقدم مـجمـوعته امس تصـدر ا
نتخب اليماني االثنـ بعد تعادله سلبيا امام نظيره ا
ــبـاراة الــتي أحـتــضـنــهـا مــلــعب نـادي الــدحـيل في ا
وبهـذه النتيجة حصد اسود الرافدين سبع نقاط يليه
نـتخب الـقطري بـست نقـاط متأهـل مـعا الى الدور ا
ـقـامة نـصف النـهـائي من بـطولـة كـأس اخلـليج  24 ا

في قطر.
ــبــاراة مــنــذ انــطالقــهــا اخـطــاء من قــبل  وشـهــدت ا
ــنـتــخب الـعـراقي الالعــبـ اســفـرت عن طـرد العب ا
باراة الـكويتي طارق مصـطفى محـمد من قبل حـكم ا
ـبـاراة بـالـنـقص الـعـددي عـلـي بـقـرار قـاس واكـمـال ا
درب السلوفيني كاتانانيتش على اجراء الذي اجبر ا
عدد مـن التـغـيـيـرات االضـطـراريـة من اجل احملـافـظة
على الـنتيجـة االيجابيـة لبلوغ صـدارة اجملموعة  اما
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