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طبعة العراق 
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اســـتـــمــر تـــوافــد احملـــتـــجــ الى
ســـاحـــات الـــتـــظـــاهـــر في بـــغــداد
واحملـافظات عقب محاوالت لقوات
االمـن فض االعتـصـامـات بـالـقوة 
واجهات فـفي الناصريـة جتددت ا
بــ احملـتـجــ وقـوات االمن بـعـد
ــســيــلــة لــلــدمـوع اطـالق قــنــابل ا
واسـتخـدام الرصاص احلي  وفي
الـبصرة تـوافدت اعداد من الـطلبة
ـواطـن الـى ساحـات الـتظـاهر وا
الدامــــة زخـم احلــــراك الـــشــــعــــبي
شروعة  وفي ـطالب باحلـقوق ا ا
بـغـداد  شــهـدت سـاحـة الــتـحـريـر
تــوافـد اعــداد غـفــيـرة مـن الـطــلـبـة
وسـط انتشـار امني واسع حتـسبا

الي خـرق قد يحدث. وهـددت نقابة
احملــــامـــ الــــعـــراقـــيــــ بـــاعالن
االضـــراب الـــعــام واالمـــتـــنــاع عن
الـترافع امام احملاكم في حالة عدم
طـالب الشـعب.  وقال االسـتـجابـة 
شـهود عـيان ان (اعـداد من الطـلبة
تـــوافــدوا الـى ســاحـــة الــتـــحــريــر
ساندة احملتج الذين والـطيران 
تعرضوا امس االول الى محاوالت
عـدة من قبل الـقوات االمنـية لفض
اعـتـصـامـهم الـسلـمي بـالـقـوة بـعد
احــــراق عـــدد من اخلـــيم هـــنـــاك)
ـتـظـاهـرين جددوا واضـافـوا ان (ا
ــتــحـدة ــطــالــبــة بـتــدخل اال ا ا
ووقـف االنتـهاكات الـصارخـة التي
يـتعـرض لهـا السلـميـون في بغداد
واحملـــافـــظـــات) واشـــاروا الى ان
(مــحـيط الــسـاحــة شـهـد انــتـشـارا

امـنيا واسـعا حتسـبا الي خرق قد
يحدث). كما شهدت بغداد تظاهرة
ــنــتــســبي احلــشــد الــشــعــبي من
ـفسـوخة عـقودهم . وافـاد شهود ا
عــــيــــان ان (قـــوة امــــنــــيـــة قــــامت
ـنتـسبـي احلشد بـتفـريق تـظاهرة 
فسـوخة عقـودهم قرب دائرة مـن ا
نـطقة احلـشد في شـارع الوزراء 
اجلـــــــادريـــــــة) واوضـــــــحـــــــوا ان
ـتظاهـرين طالبـوا بعودتهم الى (ا
احلــشــد وهـددوا بــاالسـتــمـرار في
تـــظــاهــراتــهم حلــ االســتــجــابــة
ـطـالـبهم احلـقـة). وفي النـاصـرية
ـدينـة بعد عـاد الهـدوء الى مـركز ا
ــــتـــظـــاهـــرين مــــواجـــهـــات بـــ ا
والـقوات األمنية في تـقاطع البهو
بــعــد انــسـحــاب الــقـوات األمــنــيـة
صـــوب الــشــامــيــة. وكــان مــصــدر

طـــــبـي قــــد اكـــــد  ارتــــفـــــاع عــــدد
ـصابـ في تظـاهرات النـاصرية ا
الى  75 مـــصـــابـــا بـــطــلـق نــاري.
وقــطع احملــتـجــون تـقــاطع الـبــهـو
بــاالطـارات ومـنـعــوا الـعـجالت من
ـرور بـالـتقـاطع. في تـطور الحق ا
طـوق مـحتـجون مـقر قـيادة شـرطة
الـناصريـة وسط اطالق نار كثيف.
تـظاهرين وقـال شهود عـيان إن (ا
طــوقــوا مــقــر قـيــادة الــشــرطـة في
الــنــاصــريـة) مــؤكــدين ان (هــنـاك
اطـالق رصـاص كـثــيف واالوضـاع
مـــتـــوتــرة واخلـــشــيـــة من حــدوث
مــــجـــزرة بـــ صـــفـــوف الـــقـــوات
ـتظاهرين). كـما اطلقت االمـنية وا
إدارة مــسـتــشـفى الـرحــمن األهـلي
فـي الــــنـــاصــــريــــة مــــركــــز  نـــداء
اسـتغـاثة بـعد تـعرض مـبنـاها الى

ــا ادى الى اطـالق نــاري كـثــيف 
ـبـاشرة لـصـالـة الوالدة االصـابـة ا
واخلــدج. بـحـسب شــهـود اخـرين.
وشـهـدت محـافـظة الـبـصرة تـوافد
اعـــــــداد كــــــبــــــيــــــرة مـن الــــــطالب
ـواطن الـى ساحات الـتظاهر. وا
ـــــــــــــــــدارس وشــــــــــــــــــارك طـالب ا
واجلـــامـــعــات بـــتــظـــاهــرات امس
اضـافـة الى مـواطـنـ من مـخـتلف
الــــفــــئـــات والــــشــــرائح الســــنـــاد
ـعـتصـمـ في ساحـات الـتظـاهر ا
وسـط اجـراءات امـنـية حلـمـايـتـهم
مـن ايـــة خـــروقــــات.  وفي تـــطـــور
الحـق وجه قائـد عـملـيـات البـصرة
ـتظـاهـرين الطـالق سـراح جـميـع ا
الذين جرى اعتقالهم خالل احداث

التظاهرات.
فـي غـــضــــون ذلك  أعــــلن رئــــيس
الــتـيـار الــصـدري مـقــتـدى الـصـدر
رفـضه الـتـظـاهـر الجـله فـيـمـا عزا
قـرار ابـتعـاده عن دعم الـتظـاهرات
اجلـاريـة سـلـبـا او ايـجـابـا الرجاع
(الثورة الى مسارها). وقال صالح
ـقرب من الـصدر مـحـمد الـعراقي ا
فـي صفحـته على مـواقع التواصل
االجـتـمـاعي (اتفـهم عـواطـفكم ازاء
الـهجـمة االمـريكـية ضـد الصدر اال
انـه ينـهاكم عن الـتظـاهر الجل ذلك
حـتى ال نـنـجـر الى فـتنـة داخـلـية)
واضــــاف أن (الـــصـــدر يـــقـــول اذا
اوقـفت الـدعم االيـجـابي والـسـلبي
ـا اردت ارجاع ان جـاز التـعبـير ا
الـــثــورة الى مــســارهــا ورونــقــهــا
االول ال الـى مــــعــــاداتــــهــــا وان لم
يـعودوا  فـسيـكون لنـا موقف اخر
ــسـانـدة الـقــوات االمـنـيـة اوالـتي
البـد لـهـا من بـسط االمـن ال الـدفاع
عـن الفـاسدين بل من اجل مـصالح
الـشـعب والجل الـعـراق وسالمته)
مـــؤكـــدا (لن نــســـمح لـــلــفـــاســدين
بـــركـــوب مــوجـــهــا والســـيـــمــا من
ســارعـوا الى تـصـريـحـات لـصـالح
الـثـورة مـا ان ظـنـوا اننـا ابـتـعـدنا
ـا ال نـريد ان عـنـهـا ولن نـبـتـعـد ا
تــســوء سـمــعـتــهـا). وكــان الـتــيـار
الــــــصـــــدر قـــــد دعـــــا الـى وقـــــفـــــة
احتجاجية ضد السفارة االمريكية
بـــــــــبــــــــغــــــــداد ومـن وصــــــــفــــــــهم
ـتـجاسـرين) عـلى الصـدر.وقالت (ا
الـهيئـة السيـاسية لـلتيـار في بيان
ن امـس (الى االحرار الوطنيون 

يــــرفـــضـــون االحـــتالل األمـــريـــكي
وغــــيــــره  نـــــدعــــوكم الى وقــــفــــة
احتجاجية ضد السفارة األمريكية
ن جتـاسروا عـلى رمز واذنـابـها 
الـــوطن الــصــدر). وأعــلن خــطــيب
الـكـوفـة الـسـابق أسـعـد الـنـاصري
خـلع (الـعـمـامة) وذلك بـعـد تـوجيه
صــدر عن مــكــتب الــصــدر يــقـضي
ب(جتـمـيد عـمـله). وقـال النـاصري
فـي تـغـريـدة له عـلـى مـوقع تـويـتـر
(ســأخـلع الـعـمـامــة حـبـاً بـالـعـراق
والـنـاصـريـة والـثـائرين) مـضـيـفـا
(أنـا مع الـعـراقـيـ كـنت وما زلت
وســـأبــقى) واســـتــطـــرد بــالـــقــول
(أرجـو االسـتـعـجـال في تـصـفـيـتي
ألنـني اشـتـقت إلى الـشـهـداء) على
حـد قـوله. وهـددت نـقابـة احملـام
الــعـراقـيـ بــاالضـراب واالمـتـنـاع
عـن التـرافع امام احملـاكم في حـالة
ـطـالب الـشـعب. عــدم االسـتـجـابـة 
وقـال الـنـقـيب ضـيـاء الـسـعدي في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـنقـابة تـتابـع تطـورات انتـفاضة
تـصاعـدة التي تـشريـن الشـعبيـة ا
يـشـكـل احملـامـون ونقـابـتـهـم جزءا
اســاســيــا فـي حــراكـهــا الــســلــمي
ــشــاركــة الــفــعــلــيــة في ســـواء بــا
سـاحـات الـتـظـاهـر واالعـتـصـام ام
بـــالــدفــاع عن حـــقــوق احملــتــجــ
وحــريـاتـهم امــام احملـاكم). مـؤكـدا
نستنكر استمرار باستخدام القوة
ـــمـــيـــتــة ونـــطـــالب ـــفـــرطـــة وا ا
بــالـكـشف عن قـتــلـة ابـنـاء الـشـعب
ــقـاضــاتــهم). وتـابع ان تــمــهـيــدا 
(الــنــقـابــة بـصــدد اعالن االضـراب
حملــــامـي الـــعــــراق المــــتـــنــــاع عن
الـترافع امام احملاكم في حالة عدم
ـــطـــالب الـــشـــعب). اســــتـــجـــابـــة 
ـفـوضـيـة الـعـلـيا بـدورهـا وثـقت ا
حلــقــوق اإلنـســان اســتـشــهـاد 12
مـتظـاهراً في بـغداد ومحـافظة ذي
قــــــار. واشـــــار الـــــبــــــيـــــان الى ان
ــفـوضـيـة وثــقت اسـتـشـهـاد 12 (ا
مـتـظاهـراً مـنهم تـسـعة شـهداء في

بغداد و ثالثة في ذي قار).
داعـيا األطـراف كافة الى (وقف اي
شــكل مـن أشـكــال الــعـنـف وضـبط
الــنــفـس واحلــفــاظ عـلـى ســلــمــيـة
الـــتـــظــاهـــرات واالبــتـــعــاد عن اي
تــــــصــــــادم يــــــؤدي الى ســــــقـــــوط

ضحايا).
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اعـلــنت احلـكــومــة عن تـشــكـيل
ـتـابــعـة تـطـورات جلـنــة عـلـيــا 
فايروس كورونا  الذي ظهر في
الص وكشف بعض االصابات
في دول اخــــرى . وقـــال بــــيـــان
امـس ان (رئــــــــــيـس الــــــــــوزراء
ــهـدي ــســتــقــيل عــادل عــبــدا ا
تــرأس اجـــتــمــاعـــاً طــارئــاً ضم
وزراء الــــصــــحــــة والــــبــــيــــئــــة
واخلـارجيـة والـداخـليـة والـنقل
ووكالء الــوزارات ذات الــعالقــة
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة وهـــيـــئـــة ا
وجـــمــــعــــيـــة الــــهالل األحــــمـــر
ــعـنــيـة الــعـراقــيــة واجلـهــات ا
األخرى بشأن ظـهور الفايروس
فـي الــــصـــــ ووجــــود بـــــعض
اإلصـــــابـــــات في دول اخـــــرى)
وبـحــسب الــبـيــان الــصـادر عن
رئــاسـة  فــأن (وزارة الــصــحــة
والــبـيـئــة اكـدت عـدم وجـود أي
حــالـة اصـابـة بـهـذا الـفـايـروس
في جـمـيع مـنـاطق الـعـراق وان
الـوزارة تـتـبع خـطـة مـوضـوعـة
مـسـبـقــا لـلـتــعـامل مع احلـاالت
الـوبـائيـة احملـتمـلـة والسـيـطرة
عـــلى األمــراض االنـــتــقـــالــيــة)
واضاف انه (جرى التاكيد على
ـتــخـذة ان جــمــيع اإلجــراءات ا
هي إجـراءات وقـائـيـة لـيس اال
وجتـري بـالتـنـسيـق مع منـظـمة
ـنـظـمـات ـيــة وا الـصـحــة الـعـا
االخرى ذات الـصلة) مبـينا ان
(االجــتــمـــاع نــاقش اإلجــراءات
ــنع دخـول ّ اتــخــاذهــا  الـتي 
رض إلى العراق وتشديد هذا ا
اجـــراءات الــرقـــابــة والـــوقــايــة
الـــصــحـــيـــة والـــتـــركـــيــز عـــلى
الـتـوعـيـة الصـحـيـة اجملتـمـعـية
وضــــــرورة إشـــــراك الـــــوزارات
ـعـنــيـة في تـشـديـد واجلـهـات ا
ـــهـــام إجــــراءاتـــهــــا وحـــسـب ا
ــنــاطــة بــهــا والـتــنــســيق مع ا
ية وحسب منظمة الصحة العا
الـلـوائح الـصـحـيـة الـدولـية في
هـذا اجملال) وتـابع الـبـيان انه
ـتابـعة ( تـشكـيل جلـنة عـليـا 
ـوضـوع بـشــكل مـسـتـمـر هـذا ا
بـرئاسـة وزير الـصـحة والـبيـئة
ــعــنــيــة وعــضــويــة اجلــهــات ا
وتــرفـع الــلـــجـــنـــة تــقـــاريـــرهــا

لـــلــمــتـــابــعــة اوال بـــأول بــشــأن
ـهدي ـوضـوع). واوعـز عـبـد ا ا
ـتابـعة في اخـتتـام االجتـماع (
ـقيـم في اوضـاع العـراقيـ ا
الـــصـــ واســـتـــمـــرار تـــواصل
اجلـهات ذات الـعالقـة مـعهم من
خالل الــســفــارة الــعــراقــيــة في
بك وتقد اي دعم يحتاجونه
في هـذا اجملــال سـواء في حـالـة
بـقــائـهم هــنـاك او عــودتـهم الى
الـــبالد). كــمـــا قــامت الـــصــحــة
وبالـتنـسيق مع سلـطة الـطيران
ـــســـافـــرين ــــدني بـــفـــحـص ا ا
الــقـــادمـــ من الـــصــ او دول
اخرى تفاديا النـتقال الفايروس
الـى الــــعــــراق ووجـه مــــحــــافظ
الـنـجف دائـرة صـحـة احملـافـظـة
بـتـشكـيل جلـان صـحيـة لـفحص
دينة. في الوافدين عـبر مطـار ا
تطـور الحق اعلن وزيـر الصـحة
الـــصــيـــني عـن اكــتـــشــاف دواء
فــعـال لـعالج الــفـايـروس حـيث
ســيــتـم تــوفــيــره مــجــانــا خالل
ــقــبــلــة. وانــتــشــر الــســاعــات ا
كــورونـــا في الـــصــ بـــصــورة
ا اضية  كبيرة خالل األيام ا
أدى إلى مـــــصــــــرع وإصـــــابـــــة
العـشرات فيـما قامت احلـكومة
الصينـية بحجـر عدة مدن ومنع
الـدخـول إليـهـا اواخلروج مـنـها
ـــنع تــــفـــشي كــــأجـــراء طــــار 
ــنــاطق الــوبــاء.وقـد بــلـغ عـدد ا
التي شملها إعالن الطوار 25
واليـة ومـديـنـة مــركـزيـة ويـبـلغ
عدد الـسكان فـيهـا أكثر من 1.2

مــلـــيـــار نـــســـمـــة. وقــدم مـــوقع
امـريــكي مـخـتص بـالـوقـايـة من
األمـراض وســائل احلـمـايـة من
الــــفــــايــــروس من خالل (غــــسل
ـدة ـاء والـصــابـون  الـيـدين بــا
وجتنب  20 ثـانـيـة عـلى األقل  
س الــعـيـنــ او االنف او الـفم
بأيدي غير مـغسولة وكذلك عدم
الــتــواصل الــوثــيق مع الــنــاس
ـــرض) الـــذين يــــعـــانـــون من ا
مــبـــيــنـــا ان (طــريـــقــة حـــمــايــة
ـــتـــوقع اصـــابـــتـــهم االخـــرين ا
بــالـــفــايـــروس يــكـــون من خالل
ـنـزل وتـغطـيـة الفم الـبـقاء في ا
نـديل عند الـسعال أو واالنف 
ـنـاديل في الـعـطـس  ثم بـرمي ا
ـهــمالت وغــسل الــيــدين بــعـد ا

ذلك ).
 وال يـــوجـــد عالجـــات مـــحـــددة
لـألمـــــراض الــــــنــــــاجـــــمــــــة عن
فـيــروسـات كــورونـا الــبـشــريـة
الذي ـوقع االمـريكي  بـحـسب ا
اكـد تــعـافي مــعـظم األشــخـاص
ـصـابـ بـالـفـايـروس الـشـائع ا
ـــــكن ـــــفـــــردهم ومـع ذلك  
القيام بـبعض األشياء لـتخفيف
األعـــــراض مـن خالل (تـــــنـــــاول
أدويـــة األلم واحلـــمى  مـع عــدم
اعــــطـــاء األســــبـــرين لـألطـــفـــال
اضافة الى االستـحمام الساخن
لـلمـسـاعدة فـي تخـفيـف التـهاب
احللق والـسعـال وشرب الـكثـير
نزل من السوائل  والبـقاء في ا

ومراجعة اي طبيب مختص).
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هدي عادل عبد ا

ـقـدمـة عـندمـا انـطـلق فـريـقـه في ا
مـن جـــهـــة الـــيـــمـــ وســـدد كـــرة
أرضـــيــة فـي الــزاويـــة الــبـــعــيــدة
حــولــهـا احلــارس مـحــمـد الــيـامي

ببراعة إلى ركلة ركنية.
دافع عبد في الدقيقة  78 ارتكب ا
الـباسط هـندي خطـأ كبيـرًا لتصل
الــكــرة إلى الــبـديـل لي وجن جـون
الـذي انفرد باحلـارس اليامي لكن

األخير تألق في الزود عن مرماه.
ونـشط األخـضـر الـسـعـودي بـشكل
الفت في الدقائق اخلمس األخيرة
لـــيــســدد غــريـب فــوق الــعــارضــة
ويـنطلـق سعود عبـد احلميـد لكنه
ـرر بـاخلـطـأ داخل منـطـقـة جزاء
كـوريـا اجلـنـوبـية وبـعـدهـا يـطلق
احلــكم صــافـرة الــنـهـايــة لـتــتـجه
. وظل ـباراة للشوط اإلضافي ا
ـنتخب متكافئًا مع انطالق أداء ا
الــــوقت اإلضـــافي لــــكن يـــحـــسب
لـلمـنتخب الـسعودي أنه لم يـتأثر
بـدنـيًـا بل كـان األفـضل في الـوقت
الـــذي تــراجع فـــيه العــبـــو كــوريــا
بــدنـيًـا. ومن عــرضـيـة مـتــقـنـة إثـر
ركـــلــة حــرة عــلى حــدود مــنــطــقــة
اجلــزاء ســجّل جـيــوجن تـاي ووك
هـدف الـلـقـاء الـوحـيـد بـرأسـية في

الدقيقة .113
ـبي الـسعودي وحـاول بعـدها األو
تـعـديل الـنـتيـجـة لـكن دون جدوى
ـبــاراة بـتـتـويج كـوريـا لــتـنـتـهي ا

اجلنوبية.

وحتــــولـت إلى ركــــنـــيــــة. وفـــرض
ـنـتـخب الـسـعـودي سـيـطـرته مع ا
بـــدايــة الــشــوط الــثـــاني لــكن بال
فـاعلية على مرمى احلارس سوجن
ـــنـــتــخب كـــيـــون فــيـــمـــا حــاول ا
الــكــوري شن هــجــمــات مــبــاغــتـة
مــعــتـمــدًا عــلى سـرعــة العــبـيه في

التحول الهجومي.
وأهــدر عـبـد الـلـه احلـمـدان فـرصـة
ســـــعــــوديــــة بــــعــــد أن فـــــشل في
الـسيطرة عـلى الكرة لتـرتد هجمة
كـوريـة في الـدقـيـقة  57 كـاد فـيـهـا
الـــبــديل لي دوجن جــون أن يــضع

ـرور من ســعـود عـبـد ووســو من ا
احلــــمـــيـــد في اجلـــهــــة الـــيـــمـــنى
لــلـمـنـتـخب الــسـعـودي لـوال تـألق
احلارس محمد اليامي الذي خرج
مـن مــــرمــــاه وحــــول الــــكــــرة إلى
ركـنـيـة. وأهـدر عـبـد الـلـه احلـمدان
أخـطر فرص السعودية في الشوط
األول عـندما جنح سـامي النجعي
فـي اسـتــخالص الــكـرة بــالــضـغط
عـلى مـدافعي كـوريا لـيمـررها إلى
عـــبــد الــله احلـــمــدان الــذي تــوغل
داخـل منطقة اجلزاء ويسدد بقوة
دافع لـكن الكرة ارتطمت بأحد ا
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تــوج مــنـتــخب كــوريـا اجلــنـوبــيـة
ـــبي بـــكــأس آســـيــا حتت 23 األو
ســنــة عــقب فــوزه الــصــعب 1-0
امس األحد على نظيره السعودي
باراة النهائيـة للبطولة التي فـي ا
أقــيــمت في تــايالنــد. ســجل هـدف
ـباراة الـوحيـد جيـوجن تاي ووك ا
فـي الــدقـــيـــقــة  113 إثـــر ضـــربــة
رأســيــة بـعــد امــتـداد الــلــقـاء إلى
. ورغم ذلك تأهل شـوط إضافي
ــبـيـاد طـوكـيـو ــنـتـخـبـان إلى أو ا
 2020 بــاإلضــافـة إلى أســتـرالــيـا
ــركـــز الـــثـــالث. الـــتـي حـــصـــدت ا
ـــبـــاراة بــبـــدايـــة هـــائــة وبـــدأت ا
مـشـوبـة بـاحلـذر من اجلـانـبـ في
الـشـوط األول اتـسـمـت بـاحلـماس
واالنــدفــاع الــبــدني عــلـى حــسـاب
ـستوى الفنـي وانحصرت الكرة ا

لعب. معظم الوقت في وسط ا
وفـي الـدقــيــقـة  12 كــاد عــبــد الـله
احلــمــدان أن يــغــالـط ســون بــيـوم
ـــنـــتــخب كـــيـــون حــارس مـــرمى ا
الــكــوري اجلــنــوبي عــنــدمـا بــالغ
احلــارس فـي االحــتــفــاظ بــالــكـرة
لـــيـــنـــدفع عـــلـــيـه احلــمـــدان لـــكن
احلـــارس تــمـــكن بـــصــعـــوبــة من

استعادة السيطرة على الكرة.
ــنــتــخب الــكــوري عــلى وحـــصل ا
ـبـاراة عـنـدمـا الــفـرصـة األولى بـا
تــمــكن اجلـنــاح اخلـطــيـر جــيـوجن
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أالزيغ) وأضـافت أن (الزلزال الذي
بـــلــغت قــوته  6.8 درجـــة قــتل 31
شـخـصا وأربـعـة في إقلـيم مالطـية
اجملـــاور وأدى إلصـــابـــة أكــثـــر من
الف و 600 شـخص) . وذكـرت أن
(الــزلـزال تاله أكــثـر من  700 هـزة
ارتــداديـة). وقــال وزيـر الــداخـلــيـة
سـليـمان صويـلو إن (اجلـزء األكبر
من عــمـلــيـة اإلنــقـاذ الــضـخــمـة قـد
انــتــهى إال أن فــرق اإلنـقــاذ حـددت
مــوقـع ســتــة أشــخــاص ال يــزالـون
مــحـــاصــرين حتت األنــقــاض). من
جــانــبه قــال وزيــر الــصــحــة فــخـر
الـــدين قـــوجه إن ( 104 مــصــابـ
ـسـتـشـفـيات يـتـلـقـون الـعالج فـي ا
بــيــنـهم  13 فـي وحـدات الــعـنــايـة
ـركزة ولـيس منـهم أحد فـي حالة ا
خــطـرة). وكــانت أقـالــيم أخـرى قـد
أرســلـت في وقت ســابق اآلالف من
مـــوظــفي الـــطــوار لــدعـم جــهــود
اإلنــقــاذ الـتي شــارك فــيـهــا أيــضـا
ـتــطـوعــ حـسـبــمـا أفـاد مــئـات ا
مـــســـؤولـــون. و تـــقـــد خـــيـــام
وأسـرّة وأغطـية لـلمـشردين بـسبب

الزلزال.

درجـات عـلى مـقيـاس ريـخـتر امس
األحــــد مـــحــــافـــظــــة مالطــــيـــا في
كــردســـتــان تــركــيــا. وذكــرت إدارة
الــكــوارث والـطــوار الــتـركــيـة أن
(مـــركـــز الــــزلـــزال وقع في قـــضـــاء
بـوتورجة/ شيرو على عمق  11.5
كـيــلـومـتـرا). وقـدم رئـيس حـكـومـة
االقـــلـــيم تـــعـــازيه و تـــعـــاطـــفه مع
ضـــحــايـــا زلــزال تـــركــيـــا. واعــرب
الـبارزاني خـالل اتصال هـاتفي مع
وزيــــر اخلــــارجـــيــــة الــــتــــركي عن
(تــعـــازيه وتــعــاطــفـه مع ضــحــايــا
الــزلـزال). وبــدأت عــمـلــيـات إنــقـاذ
يـشارك فيها اآلالف النـتشال ناج
ـنـهارة ـبـاني ا مـن حتت أنقـاض ا
بــشــرق تــركــيـا فـي الـتــراجع امس
األحـد بـعد مـرور يوم ونـصف على
زلـزال قوي أودى بحيـاة العشرات.
وقــالت إدارة الــكـوارث والــطـوار
الــتــركـيــة إن (فــرق اإلنـقــاذ عــمـلت
طـوال الليل على إنقاذ  45شـخصا
نهارة بـاني ا مـن حتت األنقاض ا
مـستخدمـ معدات وآالت حفارات
مــيـكـانـيـكــيـة ودالء في الـبـحث عن
نــاجـ في ثالثـة مــواقع في إقـلـيم

اســـرة فـي كــردســـتـــان الـى حــادث
سـيـر نـتـيـجـة الثـلـوج الـكـثـيـفة في

الـــطـــرقـــات اجلــبـــلـــيــة  حـــيث 
انـقـاذهم في الـلحـظات االخـيـر قبل
ـركــبـة لــلـوادي. وضـربت انــزالق ا
هـــزة ارضــيـــة جــديـــدة بــقــوة 4.3

الـى (تـــوخي احلــــذر لـــدى قـــيـــادة
ـركـبات جتـنبـا لالنزالق) مـشددا ا
عـــلـى (ذوو الـــطـــلـــبـــة الى ارشـــاد
اطــــفـــالــــهم اثــــنــــاء الـــتــــوجه الى
مـدارســهم بـاالبـتـعـاد عن الـصـقـيع
لــتـــفــادي اصــابــتــهم). وتــعــرضت
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والرصد الزلزالي ان يكون
طــقس الـيـوم االثـنـ مــتـقـلـبـا بـ
صــحــو وغـــائم في بــعض االمــاكن
مـصحوبا ببرودة وضباب . وقالت
الــهـيــئـة في بـيــان امس ان (طـقس
ــنــاطق كــافـة الــيــوم االثــنــ في ا
صـحـو مـصـحـوب بـضـبـاب خـفيف
وال تـــــغــــيــــر بـــــدرجــــات احلــــرارة
وســتـكـون الـعـظـمى في بـغـداد 14
مــئــويــة) واضـــاف ان (طــقس غــد
الـــثـالثــاء غـــائـم جـــزئي في اغـــلب
ـناطق ويتـشكل الضبـاب صباحا ا
لـيـزول بـعـد ذلك تـدريـجـيـا وحـركـة
الــريـاح مـتــغـيــرة االجتـاه خـفــيـفـة
الـسـرعـة). وحذرت مـديـريـة االنواء
اجلـوية والرصد الزلزالي في اقليم
ـناطق كـردسـتان من الـتوجه الى ا
اجلــبــلـيــة بـســبب كــثـافــة تــسـاقط
ديـريـة في بـيان الـثـلـوج. وذكـرت ا
امـس ان (الـيـوم االثــنـ سـيــشـهـد
تـــــراكم الـــــصـــــقــــيـع في الـــــطــــرق
اجلـبلية) داعـية سائـقوا العجالت
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كشف مراقـبون عن حراك جتريه
الــكــتل الــسـيــاســيـة بــعــد عـودة
رئـيس اجلمـهـوريـة بـرهم صالح
الى بــغـــداد لـــتــقـــريب وجـــهــات
الـنـظـر بـشأن حـسم مـلف رئـيس
ـقبـلة  الفت الى ان احلكـومة ا
قـبلة ستشـهد توافقا الساعات ا
ـسـتـقـيل عـادل عـبـد عـلى بـديل ا
ـــهــــدي اســـتـــجـــابــــة لـــرغـــبـــة ا
ـراقـبـون لـ ـتـظــاهـرين. وقـال ا ا
(الــزمــان) امس ان (الــكــثـيــر من
االسـمـاء طـرحـت لـشـغل مـنـصب
رئـاسة احلـكـومة اجلـديـدة ولكن
بـقى االمــر عـالـقـا بــسـبب غـيـاب
الـتـوافق بـ الـكـتل الـسـيـاسـيـة
وتــــفــــاقم االزمــــة بــــ واشــــنط
وطهران في العراق عقب اغتيال
قـــائــد فــيــلـق الــقــدس بــاحلــرس
الــــثــــوري قــــاسم ســــلــــيــــمــــاني
وبـصــحـبـته نـائب رئــيس هـئـيـة

احلــشــد الـــشــعــبي ابـــو مــهــدي
ـــهـــنــدس) وفي هـــذه االثـــنــاء ا
ســــقـــطـت اربـــعـــة صــــواريخ في
ـنـطــقـة اخلـضـراء دون مـحــيط ا
ورود مـعــلـومـات عن اســتـهـداف

السفارة االمريكية.
ـــراقــبــون ان (االدارة واضــاف ا
االمــــريـــكــــيــــة اعــــطت الــــضـــوء
ـسـؤولــ في الـعـراق االخـضــر 
ــنـاسب ــرشح ا عــلى اخــتـيــار ا
ـوجودة  بـعـد عـرض االسـمـاء ا
حيث بدأت جوالت جـديدة للكتل
لــلـبــحث عن تــوافق يــفـضي الى
ـلف وانـهـاء االزمـة التي حـسم ا
تشهـدها البالد شريـطة ان يكون
ــقـــبل مــرضي رئــيـس الــوزراء ا
عـــنـه من قـــبل جـــمـــيـع االطــراف
لـيقـوم بـدوره قيـادة زمـام االمور
قبلة) حتى اجراء االنتخـابات ا
ـرشح قد الفـتـ الى ان (حـسم ا
ـقـبـلـة يـنـتـهي خالل الـسـاعـات ا
بـــعــد تــوافق جـــمــيع االطــراف).

وشـدد رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم
صــالـح ورئــيس تــيــار احلــكــمــة
عـمـار احلــكـيم عـلى اإلسـراع في
تشـكـيل احلكـومـة اجلديـدة.وقال
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(صـــالح واحلــكـــيم بــحـــثــا آخــر
ستـجدات األمنـية والسـياسية ا
في الـــبـالد والـــتـــشــــديـــد عـــلى
اإلســراع في تـشــكــيل احلـكــومـة
ـا يسـهم في حتقيق اجلديدة و
آمــال الــشــعب ويــلــبي مــطــالــبه
شروعـة في إجناز اإلصالحات ا
ــنـــشــودة) ولـــفت الــبـــيــان ان ا
(اجلانـبـ اكدا ضـرورة احلـفاظ
عــلى ســيــادة الــعــراق وحــمــايـة
اسـتقـراره وأمـنه من قـبل جـميع
األطـــــــــراف والــــــــنـــــــــأي بـه عن
الصراعـات اإلقليـمية والـدولية).
فيـما رأى زعيم ائـتالف الوطـنية
إيــاد عالوي  أن رئــيس الــوزراء
قـبل يجب أن يـكون مـقبوالً من ا
قـبل الــشـعب وإال فـأنـه سـيـقـابل

بـالـرفض الـسـيـاسي والـشـعـبي.
وقــال عـالوي في تــغـــريــدة عــلى
ـرشـح الـذي يــأتي تــويــتــر ان (ا

بقرار أو تـأثير خـارجي أو غيره
ـــــعـــــزل عـن إرادة الـــــشـــــعب و
ــنــتــفض ســيـرفض ســيــاســيـاً ا

وشعبياً قبل أن يطرح) وأضاف
أنه (ســيــتــسـبـب بـأزمــة جــديـدة
ـشهـد أكـثر) مبـيـنا ان ويـعقـد ا

أل (هذا احلـراك الشعـبي الذي 
أرجـاء الـوطـن هـو حـراك عـراقي
خـالص يـرفض بـشكـل قاطع أي
وصـاية أو تـأثـيـر خـارجي وهو
مــا نـحــرص عـلــيه ونـدعــو إلـيه
دائـــمــا). ودعــا الــنـــائب مــحــمــد
اخلالدي رئيس اجلمهورية إلى
إنـهـاء السـجـال واحـتـواء األزمة
وتـكـلـيف مـرشح تـوافـقي لـتولي
منصب احلـكومـة عادا  أن طرح
مرشـح جـدليـ أو ضعـفاء أو
مـدعـومـ من أجـنـدات خـارجـية
أو حــــــزبــــــيــــــة يـــــعــــــنـي إطالق
(رصاصة الـرحمة) عـلى العمـلية
الــسـيــاسـيــة.وقـال اخلــالـدي في
تـــــصــــــريح امـس إن (الـــــعـــــراق
ـجـمـله سـيـاسـيـًا واجـتـمـاعـيـاً
واقـتصـاديـاً أصبـح على مـفـترق
طـرق وتـطـور األحـداث يـجـعـلـنـا
مــلـــزمـــ بـــإجــراءات ســـريـــعــة
حتـتوي األزمـة بـالـشـكل األمثل)
وتــابع ان (رئــيس اجلــمــهــوريـة

بصـفـته حامي الـدسـتور مـطالب
بإنـهاء السـجال واحـتواء األزمة
والـذهـاب بـشـكل فـوري لـتـكلـيف
مـــرشح غـــيـــر جـــدلي وتـــوافــقي
يـنتـشل الـعـملـيـة الـسيـاسـية من
وضــــعــــهــــا اخلــــطــــر) واوضح
ــرجــعــيــة كـررت اخلــالــدي ان (ا
موقفها من ضرورة حسم مرشح
رئاسة الوزراء بأسرع وقت كما
أن الـــــشــــارع والـــــتــــظـــــاهــــرات
اجلــمـــاهــيــريـــة أخــذت طـــابــعــاً
تصـعيـدياً والـفجـوة ازدادت ب
ــواطن والـــســـيــاســـيــ بـــعــد ا
ارتفاع مـستوى الشـعور بوجود
ــاطــلـة في تــلــبــيـة تــســويف و
ــــطــــالب) عــــادا ان (طـــرح أي ا
مــــرشـح جـــدلـي أو ضـــعــــيف أو
مـدعوم من أجـنـدات خـارجـية أو
حــزبـيــة يــعـ إطالق رصــاصـة
الرحمـة على العمـلية السـياسية
ـنطق برمـتـها و بـالـتالي  فان ا
واحلــكــمــة يــســتــوجب تــكــلــيف

رئيس اجلمهورية إلى من ذهبت
له القوى والشخصيات الوطنية
بـــتـــواقـــيع جتـــاوزت الـــســـتـــ
ـا يـنـسـجم ومـطالب تـوقـيعـاً و
اجلــمـــاهــيـــر والـــصــفـــات الــتي
وضـعـوهـا لـلمـرشح). لـكن نـائب
رئـــيـس الــوزراء االســـبـق بـــهــاء
االعـــــرجي كــــشف عـن تــــرشــــيح
شــخــصـيــة (ضـعــيـفــة) لـرئــاسـة
قـبلـة من قبل حتالف احلكـومة ا
سـيـاسي (فـعـال) لـغـرض االبـقاء
عــلى احلــكــومــة احلــالــيــة.وقـال
االعـــرجي في تـــغـــريــدة لـه عــلى
موقع تويتر إن (حتالفا سياسيا
فــــعـــاال يــــعـــمـل عـــلـى تـــرشــــيح
شـخــصــيـة ضــعــيـفــة ال تــتــمـتع
ــــقـــبـــولــــيـــة حــــتى ال تُــــمـــنح
ـان) حلــكـومــته الـثــقـة في الــبـر
وأضاف أن (ذلك سيؤدي لإلبقاء
عـلى احلـكــومـة احلـالـيـة بـحـجـة
تــــطـــبــــيق الـــدســــتـــور ومــــبـــدأ

قراطية).  الد
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