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تـــوقــعـت هــيـــئــة االنـــواء اجلــويــة
الـتـايعـة لوزارة الـنقل امس ارتـفاع
درجــات احلـرارة بـضع درجـات في
ـناطق كافة اليوم اخلميس يعقبه ا
انـــخــفـــاض مـــلــحـــوظ في درجــات
احلـرارة بـدءاً من بـعـد غـد الـسـبت.
وقــالت الـهـيـئـة في تــقـريـر اطـلـعت
عــــلـــيـه (الـــزمـــان) امـس ان(طـــقس
ـنـطـقـة الوسـطى الـيـوم اخلـميس ا
صـحو يتحـول الى غائم خاصة في
اقـــســامــهــا الـــشــرقــيــة  ودرجــات
احلـرارة تـرتفع بـضع درجات وفي
ــنـطـقـة الــشـمـالـيــة طـقس صـحـو ا
يــــتـــحـــول تــــدريـــجـــيــــا الى غـــائم
واحلــرارة تــرتــفع بــضع درجـات 
نطقة اجلنوبية فـيما يكون طقس ا
غـائماً بشـكل جزئي واحيـانا غائماً
مـع فـرصــة لــتــســاقط زخــات مــطـر
خـفيفة ومتفرقة  ودرجات احلرارة
)  مـضـيـفـة ان (طقس تـرتـفع قـلـيالً
يـــوم غـــد اجلــمـــعـــة في الـــوســطى
صـحـو يـتحـول تـدريجـيـا الى غائم
لـيال مع تـساقـط امطـار متـفـرقة مع
فـــرصــة حلــدوث عـــواصف رعــديــة
ـنــطـقـة الـشــمـالـيـة احــيـانـا وفي ا
غــائم جـزئي يـتــحـول الى غـائم مع
تــسـاقط امــطـار مــتـوســطـة الــشـدة
تـكون غـزيرة في اقـسامهـا اجلبـلية
مـع حدوث عواصف رعـدية وفرصة
لـــتـــســـاقط الـــثـــلـــوج في االقـــســام

اجلـبليـة منها خالل الـليل). وبشأن
طـقس بعـد غد الـسبت قـال التـقرير
نـطقـة الـوسطى انه (سـيـكون فـي ا
غـائـمـاً جـزئـيـا واحـيـانـا غـائمـاً مع
تـسـاقط زخـات مطـر مـتـفرقـة تـكون
رعـديـة احيـانا واحلـرارة تنـخفض
ـــــنــــطــــقــــة درجـــــات عــــدة  وفي ا
الـشـمـالـية غـائم مع تـسـاقط امـطار
مـتوسطـة الشدة وغـزيرة في بعض
االمـاكن مع حدوث عـواصف رعدية
وفـــرصـــة لـــتـــســاقـط الـــثــلـــوج في
اقـــســامــهـــا اجلــبــلـــيــة واحلــرارة
تـنـخـفض درجات عـدة فـيمـا يـكون
ـنطقة اجلـنوبية غائـماً جزئياً في ا
مـع انـــخـــفــــاض احلـــرارة درجـــات
يـا  اعلن مستـشفى محلي عـدة).عا
إن ثـمـانـيـة أشخـاص لـقـوا حـتـفهم
بـعد انهيـار جليدي في شـرق تركيا
امـس األربـــعــــاء في حـــ نــــقـــلت
وســائل إعالم عن وزيــر الــداخـلــيـة
قوله إن ما ب عشرة و 15شخصا
ال يـزالون محاصـرين حتت اجلليد.
كـما نقل تـلفزيـون محلي عن رئيس
إحــدى بـلــديــات إقـلــيم فـان بــشـرق
الـبالد مـكي أرواس قـوله إن (فريـقا
يضم  300 شـخص كان يعمل على
إنــقــاذ احملــاصــرين جــراء انــهــيـار
جـــلـــيــدي وقـع اول امس الـــثالثــاء
عــنـدمــا داهــمـهم انــهـيــار جـلــيـدي
آخــــر). وفي نـــيــــوزيـــلـــنــــدا قـــالت
الــــســــلـــطــــات  امس األربــــعـــاء إن
الــــســـيـــول واألمــــطـــار الــــغـــزيـــرة

ـتواصلة في جـزيرة ساوث آيالند ا
ـــئـــات أدت إلـى تـــقـــطع الــــســـبل 
الــسـيـاح أيـامــاً عـدة وأجـبـرت عـدد
كــبـيـر من الـســكـان عـلى اجلالء عن
بـيـوتهم.وفـاضت األنهـار وانقـطعت
إمـدادات الكهربـاء عن آالف السكان
في مـنـطـقة سـاوث النـد فيـمـا أعلن
ــدني حــالـة الــطـوار في الــدفـاع ا
ــنـــطــقــة وطــلب مـن الــســكــان في ا
ــنـــخــفـــضــة اجلالء في ـــنــاطـق ا ا
احلـــال. وكـــانت أطــقـم اإلنــقـــاذ قــد
نـــقـــلـت جـــوا في وقت ســـابـق هــذا
األسـبوع  نـحو 500سـائح تقـطعت
بــهم الـسـبـل في مـنـطــقـة مـيــلـفـورد
سـاونـد الـنـائـية بـعـدمـا أدت أمـطار
ؤدية إلى هذا غـزيرة لقطع الطرق ا
ـقصـد السيـاحي الشهـير.وال يزال ا
كـثـيـر من هـؤالء الـسـيـاح ومـوظـفـو
ــنـطــقـة مع الــفـنــادق عــالـقــ في ا
اســــتــــمــــرار انــــقــــطـــاع الــــطــــريق
الـــبـــري.وقــال وزيـــر اجملـــتــمـــعــات
الـريـفـية دامـيـان أوكونـور في بـيان
انـه( إجالء كـثــيــر من الــنـاس من
ــتــلــكـاتــهم بــيــوتــهم وتــعــرضت 
ألضـــرار جـــراء الـــفـــيـــضـــانـــات أو
تـــعــطـــلـــوا بــســـبب إغالق الـــطــرق
ــدارس) وأضــاف أنه (يــسـتــعـد وا
ـنـطـقـة). ونـاشـد اوكـونور لـزيـارة ا
الــنــاهــالي بــأن (يـعــطــوا األولــويـة
لـسالمتهم وأن يـستمـعوا لنـصيحة
الــــســـلــــطـــات وأن يــــبـــحــــثـــوا عن

بعضهم).
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بــرز الـتـوتــر بـ الـرئــيس األمـريـكي
دونـــالــد تـــرامب ورئــيـــســة مـــجــلس
الــنــواب نــانـــسي بــيــلــوسي بــشــكل
اوضـح خالل خطـاب (حالـة االحتاد)
الـــذي الـــقــاه تـــرامب عـــنـــدمــا رفض
مـصافـحة بيـلوسي عـندما مـدت يدها
الـيه فـردت األخـيـرة بـتـمـزيـق نـسـخة
من خـطابـه. وتعـد بيلـوسي  مـهندس
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مـقـعدهـا خلف الـرئيس األمـريكي إلى
جــانب نــائب الــرئــيس مــايك بــنس
لـتـقوم بـتمـزيق مـجمـوعة من األوراق
فــيــمـا بــدا أنـهــا أوراق نص خــطـاب
الــرئـيس األمــريـكـي الـذي قـدمـه لـهـا.
ووفـقا للدسـتور األمريكي وبـالتحديد
ادة الثـانية فإن الـفقرة الـثالثـة من ا
قــضــيــة الـعــزل تــرسل بــرمــتــهـا إلى
مـجـلس الـشـيوخ إذ يـنص الـدسـتور
عـــلـى أن (جملــلـس الـــشـــيـــوخ وحــده

سـلطـة إجراء محـاكمة في جـميع تهم
. وعـنـدمـا يـنـعـقـد مجـلس ـسـؤولـ ا
الـشـيوخ لـذلك الغـرض يـقسم جـميع
أعـضائه باليمـ أو باإلقرار. وعندما
تحدة تـتم محاكمة رئيس الواليات ا
يـرأس رئـيس القـضـاة اجللـسات: وال
يـجوز إدانة أي شخـص بدون موافقة

ثلثي األعضاء احلاضرين). 
ــجـلس ويــتـضــمن اجلــزء اخلـاص 
الـشـيـوخ في عـمـلـية الـعـزل مـحـاكـمة
يـكـون فـيـهـا الـنـواب مـدّعـون عـامّـون
بـينـما يكـون مجـلس الشيـوخ أعضاء
. ويـجب أن يـصـوّت بـهـيـئـة احملـلـفـ
ثـلــثـيـهم بـاإلدانـة وبـالـقـيـام بـبـعض
احلــسـابـات فـيـجب أن يـكـون عـددهم
 67 ســـيــنــاتـــوراً عــلى أقل تـــقــديــر
وبــالـتـقـســيم احلـالي لـلــحـزب فـهـذا
يــــعـــنـي أن عـــلى  20 ســــيـــنـــاتـــوراً
جـمـهـوريـاً أن يـصـوت إلدانـة تـرامب
ـقراطـي عـلى افـتراض بـأن كل الـد
سـيـصوتـون لـصالح ذلك أيـضـاً. على
صـعـيـد آخـر نـشـر اجلـيش األمـريـكي
دى سالحًـا نوويًـا جديـدًا منـخفض ا
يــطــلق من غــواصــة وهــو أمــر يـرى
واجـهة التـهديد الـبنـتاغون أنه مـهم 
الــذي تــشــكــله تــرســانــة روسـيــا من
األسـلحة النوويـة التكتيـكية األصغر
ـسـؤولـ غـيـر أن الـعـديـد من كـبـار ا
الــــســــابــــقـــ فـي اإلدارة قــــالـــوا إن
األســلـحـة تــزيـد من احـتــمـال نـشـوب
صـــــراع نــــووي.وقـــــال وكــــيل وزارة
الـــدفـــاع األمـــريـــكـــيـــة جـــون رود إن
(الــبـحـريــة االمـريـكـيــة أرسـلت رأسـا
صـاروخـيـا مـن طراز   W76-2 وهـو
W-76 تــــعــــديـل لــــلــــرأس احلــــربي

ــوجـود مـسـبــقًـا والـذي يــسـتـخـدم ا
لــتـسـلــيح غـواصـة أطــلـقت صـواريخ
 Trident II  D-5وبــــالـــتــــالي فـــإن
الــــسـالح اجلــــديــــد ال يــــضــــيف إلى
إجــمـالي عـدد األسـلــحـة الـنـوويـة في
ـتــحــدة).وتـعــد الـرؤوس الــواليــات ا
احلـربـيـة اجلـديـدة أول سـالح نووي
أمـريكي جديد مـنذ عقود  إنـتاجها
اضي ألول مـرة في شباط مـن العام ا
.و اسـتـدعـاء الـسالح األقل قـوة في
ــوقف الـنــووي لـعـام 2018 تــقـريـر ا
الـصـادر عن إدارة تـرامـب الـذي حذر
مـن أن (األعــداء قـد يــعــتــقــدون أنــهم
ــا يــســتــخــدمــون سالحًــا نــوويًـا ر
ــتــحــدة أو أصــغـــر ضــد الــواليــات ا
حـلفائها دون خوف من قيام الواليات
ــتـحـدة بـاالنــتـقـام الــنـووي بـسـبب ا
األســلــحــة األمــريــكــيــة بــشــكل غــيــر

متناسب أكثر تدميرا) . 
ــوقف وقـــال تــقـــريــر اســـتــعـــراض ا
الـنووي  2018 إن (تـوسـيع خـيارات
رنة اآلن تحدة الـنووية ا الـواليات ا
لـتشمل خيارات منخفضة العائد أمر
مـهم للحفاظ على ردع موثوق به ضد
الـــعــدوان اإلقــلــيـــمي) مــضـــيــفــا إنه
(ســـيــســاعـــد عــلى ضـــمــان أال يــدرك
ـكنة اخلـصوم احملـتملـون أي ميزة 
فـي تـصــعـيــد نـووي مــحـدود).ودعت
اخلـطة إلى تعديل الرؤوس األمريكية
احلـاليـة على الصـواريخ البـاليسـتية
الـتي تـطـلـقـهـا الـغـواصـات كـجزء من
بــرنـامج مـدته  5ســنـوات بـقـيـمـة 50
مـلـيون دوالر ولن حتـمل كل غـواصة
سـوى عـدد قـلـيل من هـذه الـصـواريخ
اجلــديــدة مــســلــحــة بــشـكـل أسـاس

بــصــواريخ اســتــراتــيــجــيــة بــعــيـدة
ــدى.وقــال مـســؤول بـحــلف شــمـال ا
األطــــلـــسـي نـــاتــــو في تــــصـــريح إن
تـحـدة تتـشـاور بانـتـظام (الـواليـات ا
مع احلـلـفـاء بشـأن أنـظمـة أسـلحـتـها
الـنووية وانها قـدمت حتديثات حول
نخفض تطور احلوادث ذات العائد ا
ــوقف الـنـووي لـعـام مــنـذ مـراجـعـة ا
 2018). بــــــــــــــدوره قـــــــــــــال رود إن
دى (مـتطـلبـات األسلـحة مـنخـفضـة ا
ــراجــعــة تــهــدف إلى مــعــاجلــة فـي ا
االســتــنــتــاج الــقــائل بــأن اخلــصـوم
احملـتمـل مثل روسـيا يعـتقدون أن
اسـتخدام األسلحة النووية منخفضة
ـدى سيـعطـيهم مـيزة عـلى الواليات ا
ــتــحـدة وحــلــفـائــهــا وشـركــائــهـا) ا
مـضــيـفًـا أن الـسالح اجلـديـد (يُـظـهـر
للخصوم احملتمل أنه ال توجد ميزة
الستخدام نووي محدود ألن الواليات
كنهـا أن ترد بشكل موثوق ـتحدة  ا
وحـاسم على أي سـينـاريو لـلتـهديد).
ـخزون ويُـعـتـقد أن روسـيـا حتتـفظ 
كـبير من األسلحة النووية التكتيكية
وهـي أقل قوة وتـدمـيـرًا من األسـلـحة
ـتحدة التي الـتي تمتـلكهـا الواليات ا
تــمــتـلـك قـنــابل اجلــاذبــيـة الــنــوويـة
.B61 ة مـن طراز الـتـكـتـيـكـيـة الـقـد
ومـن أبــرز االخــتالفــات بــ الــسالح
ة هو (القدرة اجلـديد ونظرائه القد
عـــــلى اخــــتـــــراق أهــــداف فـي عــــمق
األراضـي التي ال تـستـطيع الـطائرات
احلـالـيـة تـسلـيم أسـلـحـة نـووية ذات
مـردود منخفض) وفقًـا لفيب نارانغ
أسـتاذ مـشارك للـعلـوم السيـاسية في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ه للمـحاكمة أمام مجلس قـضية تقد
الـــشــيــوخ بــهـــدف عــزله.وبــدأ األمــر
عــنـدمـا دخـل الـرئـيس األمــريـكي إلى
الـقــاعـة في مـجـلس الـشـيـوخ لـيـسـلم
بـــيــلـــوسي مـــا بــدا أنـه نــســـخــة من
اخلـطاب الذي سيلقيه لتمد بيلوسي
يــدهـا لـتـحـيــة تـرامب الـذي بـدا أنه 
جتــاهـلـهــا أو أنه لم يـنــتـبه الى ذلك
ومــضى إللـقــاء خـطــابه.وبـعــد انـهـاء
تــرامب خـطـابه ظـهــرت بـيـلـوسي من
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مسرور البارزاني
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فـي البـالد وآمل أن يـتمـتع احلـالي
ــنـصب ــكــلف اجلـديــد لــهـذا ا أو ا
بــدعم اجلــهــات الــسـيــاســيــة حـتى
يـحقق الـنجاح) واكـد البارزاني ان
(هــنـــاك من يــعــارض تــولي عالوي
ـقــابل قــيــادة احلــكــومـة لــكن فـي ا
ن يدعمونه). بدوره هـناك الكثيـر 
أكـــد رئــيس اإلقـــلــيم نـــيــجـــيــرفــان
الــبـارزاني دعـمه إلي  رئـيس وزراء
يــحـظى بــتـأيـيــد الـعــراقـيـ وذلك
بـهـدف إرساء األمن واالسـتـقرار في
الـــــــبالد. وقـــــــال بــــــيـــــــان امس ان
(الـبــارزاني الـتـقى بـسـفـيـر فـرنـسـا
لــدى بـغـداد بـرونــو أوبـرت وبـحـثـا
االوضـاع اجلـاريـة عـلى الـسـاحـت
احملـليـة واالقلـيميـة وتكـليف مـحمد
ـــنــــصب رئــــيس تــــوفــــيق عـالوي 
الــــوزراء والــــوضـع االقــــتــــصـــادي
واألمـني ومـخاطـر وجود داعش في
ــنـطــقـة) واكــد الـبـارزاني ان (أي ا
رئيس وزراء يفوز بإجماع األطراف
ـنـصب ســيـكــون إالقـلـيم لــيـشـغـل ا
داعـمـاً له وذلك بهـدف إرساء األمن
واالســتـقــرار في الــعـراق وحتــقـيق
عـملية سياسية ناجحة بشكل عام)
مـشيرا الى (محاوالت حتقيق حوار
مــشـتـرك بـ أربـيـل وبـغـداد بـشـأن
شكالت مـستمرة) مـشددا تـذويب ا
عـــلـى (ضــرورة تـــعـــاون اجملـــتـــمع
الــدولـي والــدول احلــلــيــفــة بــهـدف
مـواجهـة خطـر عودة داعش ووضع
آلـية لـبقـاء قوات الـتحالف) واشاد
الــبــارزاني بـ (دور فــرنــســا الـداعم
ـساند لقـضاء سنجـار وتعاونها وا
فـي تــعــزيـــز الــعالقـــات بــ أربــيل
وبــــغــــداد بـــهــــدف حتــــقــــيق األمن
نـطقـة إلى جانب واألسـتقـرار في ا
مـــنــاقــشـــة األوضــاع احلـــالــيــة في
ـؤتمر العام الـعراق). ونفى عضو ا
لـتــيـار احلـكـمـة أيـسـر اجلـادري مـا
ـواقع بـشـأن عـدم تــداولـته بـعض ا
مـــشــاركـــة الــتـــيـــار في احلــكـــومــة
اجلــديـدة. وقـال اجلــادري في بـيـان

امـس (نــــنــــفي األخــــبــــار الــــتي 
ـــواقع عن عــدم تـــداولــهـــا بــعض ا
مــشـاركــة تـيـار احلــكـمــة بـحــكـومـة
عـالوي في الــوقت احلــالي) الفـــتــا
ـبـكـر اتـخـاذ أي قرار الـى انه (من ا
بـــشــأن هـــذه احلــكـــومــة) ومـــضى
اجلــادري إلـى الــقــول إن (احلــكــمـة
تـــراقب مــســارات الــتـــشــكــيل وهي
ـتحقق) داعـمة لإلجـماع الـوطني ا
واكـد ان (الـتـيار ال يـتـبـنى أو يـنفي
فـي الــــــــوقت ذاتـه تــــــــرشــــــــيح أي
شــخـصـيــة ألي حـقـيــبـة وزاريـة في
احلــكـومـة وأن مـا  تـداوله بـشـأن
اسـم عبـد احلـسـ عـبـطـان عارٍ عن
الـــصـــحـــة). وشــبـــهت صـــحـــيـــفــة
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حـــذر اقـــلـــيم كـــردســـتـــان امس من
امـكانـية عودة تـنظـيم داعش مؤكدا
ان عـدد عناصر التنـظيم يبلغ اليوم
ـا كـان عـليه  18 الـفـا وهـو اكـثـر 
فـي عام  2013 قــبل الـهــجـوم عـلى
مـــدن في الـــعــراق وســـوريــا. وقــال
رئـــيس حــكــومــة إالقـــلــيم مــســرور
الـبـارزاني في تـصـريح امس ان من
(الــصـــعب حتــديــد الــعــدد الــدقــيق
ــلك لـــعــنـــاصــر داعش ولـــكــنــنـــا 
مــعـلـومــات تـشــيـر الى ان اعـدادهم
ـا أكثـر) مضـيفا تـبلغ  18 الـفاً ور
(هــنـا اود الــتــأكـيــد ان داعش لـديه
ـا كـان عـليه الـيـوم عـنـاصر اكـثـر 
عــــام  2013 قــــبل ان يــــبــــدأ بـــشن
هجومه في العراق وسوريا واعالن
خالفــته ولـهـذا ثـمـة احـتـمـال كـبـيـر
بــــعــــودة ظــــهــــور داعـش مــــجـــدداً
وبــإمــكـانـه إعـادة تــرتــيب صــفـوفه
بـسـهولـة بـالغـة والقـيـام بالـتـجنـيد
الن كـل االســـبـــاب اجلــــذريـــة الـــتي
تؤدي الى ظهوره مازالت موجودة)
وفـي شأن اخـر اعرب الـبارزاني عن
رشح لتشكيل امـله في أن (يتمكن ا
احلـكــومـة اجلـديـدة مـحـمـد تـوفـيق
عـالوي من تــــشــــكــــيل حــــكــــومــــته
والــنــجــاح في مــهــمــتـه اجلــديـدة)
داعــيــا الـى (االلــتــزام بــاالتــفــاقـات
ـبدئـية الـتي ابرمـت ب اجلـانب ا
ستقيل خـالل مدة  رئيس الوزراء ا
هدي) مـضيفا ان (عبد عـادل عبد ا
ـهدي حـاول جاهـداً ولكن لألسف ا
ا يسـتحقه من دعم باقي لـم يحظ 
الـكتل السياسية لالستمرار وتنفيذ
برنامج عمله) واضاف (اننا نعتقد
ـشاكل أنـه لم يكن مـسؤوال عن كل ا
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ـــزمع االنــــدبـــنـــدنـت احلـــكـــومــــة ا
تـشـكـيلـهـا من قبـل عالوي بحـكـومة
لـبنان اجلديدة.وقـالت الصحيفة إن
(تــدخل إيـران في تــشـكـيل حــكـومـة
الــــعــــراق ســــبـب لالضــــطــــرابــــات
احلـالية) مـؤكدة ان (عملـية اختيار
عـالوي جـــرت بــاســـتـــخـــدام نـــفس
قـواعـد الـلـعـبـة الـتي اتـبـعـهـا حزب
الـله الـلبـناني في تـشكـيل احلكـومة
اجلــديـدة في بـيـروت) مـشـيـرة الى
ان (احلــكـومـة الـلــبـنـانـيــة تـشـكـلت
ــــــــاضـي رغـم كل الــــــــشـــــــــهــــــــر ا
االعــتـراضــات اجلـمــاهـيـريــة حـيث
ـتـظـاهـرون في الـشـوارع احـتـشـد ا
أمـالً في التـغـيـيـرلـكن جاء ذلك دون
جــــدوى).  مـن جــــانب اخــــر واصل
ـتظـاهرون في بـغداد واحملـافظات ا
اجلـنـوبيـة احـتجـاجـاتهم الـرافـضة
لـتكليف  عالوي بتشكيل احلكومة 
فـيما اطـلق ناشطـون حملـة حتشيد
واســعـة لــتـظــاهـرة مــلـيــونـيــة غـدا
اجلمعة.  وقال ناشطون لـ (الزمان)

امـس ان (هــنــاك حـــمــلــة حتـــشــيــد
ـلـيـونـيـة جـديـدة يـوم غـدا واسـعـة 
اجلــــمــــعـــة أطــــلق عــــلــــيـــهــــا اسم
(مــســتــمــرون بــاســتــعـادة الــوطن)
لـــــوقف كل مـــــحــــاوالت إجــــهــــاض
الـتـظـاهـرات من من اي طـرف كان)
مـؤكـدين ان (التـظـاهرات سـتواصل
رفع الـشعـارات اليـوميـة نفـسها بال
تــغـــيــيــر مع الــتـــأكــيــد عــلى رفض
عـالوي وان هـنـاك مـحـاوالت إلقـناع
ـرحــلـة ــتـظــاهـريـن بـالــقـبــول به  ا
مــؤقـتـة من خـالل لـقـاءات يــجـريـهـا
ســـيــاســـيـــون وزعــمـــاء قــبـــائل مع
ـتـظـاهـرين غـيـر أنـها ـثـلـ عن ا
واجــــهت الــــرفض) الفــتــ الى ان
ـهـدي بـعالوي ال (اســتـبـدال عـبــد ا
يــعـد كـافــيـاً بل هــو جـزء من خـداع
األحـزاب). وفي الـنجـف افاد شـهود
عـيـان بـإطالق رصـاص بـالـقـرب من
سـاحـة الصـدرين في احملافـظة دون
ذكــر مـزيــد من الـتــفـاصــيل. وكـانت
ســاحــة الــتــحـريــر قــد شــهـدت اول

امـس مـــواجـــهــــات عـــنـــيــــفـــة بـــ
ــتــظــاهـريـن والـقــبــعــات الـزرق   ا
أســفــرت عن طــعن عـدد مـن الـطالب
واعـتـداء بـالضـرب عـلى متـظـاهرين
آخــرين حلــظـة دخــول الـســاحـة من
نـفق الـبـاب الشـرقي بـأعداد كـبـيرة
في مــحـاولـة بـدت أنـهــا تـخـويـفـيـة
تظاهرين إلى إصدار وهـو ما دفع ا
بـيان خوّلوا به متظاهري الناصرية
ومـن ثم كربالء بـقـيـادة احلـراك بدالً
مــنـهم لــوجـود ضــغـوط وصــفـوهـا
ب(الـكـبـيـرة) عـلـيهم مـن قوات األمن
واألحــزاب. ووصف رئــيس ائــتالف
الـــوطـــنــيـــة ايـــاد عالوي الــطـــلـــبــة
الــعـراقـيـ بــأنـهم (رأس الـرمح في
الــتــحــول الــذي تــشــهــده الــســاحـة
الــعـراقــيـة قـائـالً إنـهم (يــواجـهـون
بـــبـــســـالـــة نـــادرة حـــمالت الـــقـــمع
والــتـرهــيب في سـاحــات الـتــظـاهـر
الـسلـمي). وكتب عالوي في تـغريدة
عــلى مـوقع تــويـتــر (حتـيــة لـطــلـبـة
ستقبل قلب احلراك الـعراق وقادة ا

الـــنـــابض الـــذين أكـــدوا بـــوعــيـــهم
وإدراكـــــهـم انــــهـم رأس الـــــرمح في
الــتــحــول الــذي تــشــهــده الــســاحـة
الـعــراقـيـة وهم يـواجـهـون بـبـسـالـة
نـادرة حـمالت الـقمع والـتـرهيب في
سـاحـات االحتـجاج الـسلـمي). فيـما
كـــشف مــصــدر مــطـــلع عن ان مــلف
الـــتـــظــــاهـــرات تـــرك لـــلـــحـــكـــومـــة
ــصــدر انه (تــقـرر اجلــديــدة.وقــال ا
تــرك مــلف الــتـظــاهــرات إلى رئـيس
احلـكومـة اجلديـدة فيـما سـتواصل
حـكومة تصريف األعمال مهام حفظ
األمـن ومــنع تـــهــديــد االســـتــقــرار)
مــبـيـنـا ان (هـذا قــرار اتُـخـذ سـابـقـاً
وسـيـكون أمـام عالوي أول حتـدٍ هو
الـــتـــظــــاهـــرات ومـــعـــاجلـــتـــهـــا إن
اســـتـــطـــاع) عـــادا ان (اســـتـــمـــرار
الــتـظـاهــر بـهـذا الـزخـم شـكّل حـالـة
صـدمة لقوى سيـاسية ومراقب في
الـعـراق لكن عالوي يـواصل لـقاءاته
وجـس نـبـض الــقــوى الــســيــاســيـة

نطقة اخلضراء).  اخملتلفة في ا

فائق زيدان
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دعـت مـفــوضــيــة حـقــوق اإلنــسـان
احلــكـومـة إلى إعـادة مـا تـبـقى من
الــطــلـبــة الــعــراقـيــ في الــصـ

مــشـيـرة الـى أن هـؤالء الـطــلـبـة لم
يــتــسنَ لــهم االلــتــحــاق بـزمـالئـهم
الــعـائـديـن بـسـبب ظــروف خـاصـة
ـفــوضـيـة فـي بـيـان بــهم. وقـالـت ا
بذولة امس إنـها (تثـمن اجلهـود ا
مـن اجلــهـــات احلـــكـــومــيـــة كـــافــة
بـتـسهـيل عـودة اجلالـيـة العـراقـية
ـقيـمة في ووهـان الصـينـية التي ا
تــعـد مـوطـن فـايـروس الــكـورونـا)
وبـــحـــسب الــبـــيــان  فـــأن رئــيس
ـوسـوي طـالب ـفــوضـيـة عـقـيل ا ا
وزارة اخلـــــارجـــــيــــة بـ(الـــــنـــــظــــر
ـنــاشـدات الـواردة جملــمـوعــة من ا

مـن الـطــلـبــة الـذين لـم يـتــسن لـهم
االلـتحاق بزمالئهم لظروف خاصة
بــهـم وذلك بــتــأمــ آلــيــة جــديــدة
ــمـــكــنــة لـــعــودتـــهم بــالـــســرعـــة ا
فوضية في اسـتجابة التصالهم با
الــعـراق عـبــر قـنـواتــهـا الـرســمـيـة
واخلــاصـة بـاســتـقـبــال مـنـاشـدات
). واصـــــدرت وزارة ــــــواطـــــنـــــ ا
الـتـربـيـة تـوضيـحـا بـشـأن اسـباب
غــلق مــدرســة بــالــكــرخ الــثــانــيــة.
وقــالت الــوزارة في بــيـان امس ان
(اســـبــاب غـــلق مـــدرســة الـــتــآخي
االبـــتــدائـــيــة فـي قــاطع اجلـــهــاد/
الـفـرات التـابـعة لـلـمديـريـة العـامة
لــلـتـربـيـة في الـكــرخ الـثـانـيـة هـو
الخــتـيــار مـوقع بـديـل لـطالب هـذه
ـدرسة ونـقلـهم الى ثانـوية زرقاء ا
الـيـمامـة كإجـراء احتـرازي حفـاظاً

عــلى الـوضع الـصــحي والـتـربـوي
ـدرسة من لـلـتالميـذ بـسبب قـرب ا
مــسـتـشــفى الـفـرات الــواقـعـة عـلى
ـطـار الدولي واخملـصـصة طـريق ا
لـــفــحص الـــوافــدين والـــتــاكــد من
خـلـوهم باالصـابة بـالـفايـروسات)
ونـــــفـت الــــوزارة (تـــــســـــجـــــيل أو
االشـــتـــبــاه بـــاصـــابــة أيـــة حـــالــة
بـــفــايـــروس كــورونـــا بــ طـــلــبــة
ـــدارس في احملـــافــظـــات كــافــة) ا
مـــحــذرة من (تــرويـج الــشــائــعــات
مــنـعــاً إلثــارة الـذعــر بـ الــطـلــبـة
وأفـراد اجملـتـمع). في غـضـون ذلك
اتــــخـــذت ادارتــــا مــــطـــار بــــغـــداد
والـــــنـــــجف اجـــــراءات لـــــفـــــحص
الــوافــدين الــقـادمــ من مــخــتـلف
الــدول عــبــر الـكــامــرات احلــراريـة
خـشية اصابتـهم بفاروس كورونا

فـــيـــمــا دعت مـــفـــوضــيـــة حـــقــوق
االنــســان احلـكــومـة إلى إعــادة مـا
تــبـقى من الــطـلـبــة الـعــراقـيـ في
الــــصــــ  فـي وقـت نــــــــفت وزارة
الـــتـــربــيـــة تـــســجـــيل اي اصـــابــة
طاران نصب بـالفايروس. وشهد ا
جـهاز الـكشف احلـراري عن حاالت
اإلصـابـة بالـفيـروس لغـرض فرض
اإلجـراءات الــوقـائـيـة لـلـمـسـافـرين
الـقادم إلى البالد. وعلق مساعد
وزيـر الـصـحـة االيـراني عـلي رضا
رئــيـسي عـلى نــقل طالب عـراقـيـ

عـبر الـطائرة االيـرانيـة الى بغداد.
وقـال رئيـسي في تصريح امس ان
( 65طـالـبـا جـامـعـيـا عـراقـيـا و24
سـوريا ولبنانـيا واحدا كانوا على
مـ الطائرة االيرانـية العائدة الى
الـعراق) الفـتـا الى (إعـادة الطـلـبة

فـي جمـيع أنحـاء الـعالم.يـأتي هذا
فـي الــــوقت الــــذي تـــــعــــرض فــــيه
مــسـؤولـون صــيـنـيــون النـتـقـادات
عـلى نطـاق واسع بسـبب تعـاملهم
األولــي مـع انــــــــــــــــتــــــــــــــــشـــــــــــــــار
الــفـايـروس.وأعـلــنت الـصـ وفـاة
 490 شــــخــــصــــا عــــلـى األقل مع
وجــود أكــثــر من  4.300 2 حــالــة
مــؤكـدة وعــدد أقل بــكـثــيـر من في
بـــلــدان أخــرى في جـــمــيع أنــحــاء
الـعالم. وبحـسب البـيانات فإن 80
ـائـة من الــذين مـاتــوا كـانـوا فـي ا
فـوق سن  60 عـامـا وكان  75 في
ــئــة مـنــهم يــعـانــون من أمـراض ا
مــــزمــــنــــة مـــثـل أمــــراض الـــقــــلب
واألوعـــــيــــة الـــــدمــــويـــــة ومــــرض
الـسكري بـحسب اللـجنة الـوطنية

للصحة في الص .

اجلــامـعـيـ االيـرانـيـ الـدارسـ
فـي الــــصـــــ الى الـــــبالد وانـــــهم
يـتـمـتـعـون بـصـحـة جـيدة اال أنـهم
يــخـضـعــون الى احلـجــر الـصـحي
).في هـــذه االثـــنـــاء قـــالت حـــالـــيـــاً
ـية إن هـناك مـنـظمـة الـصحـة العـا
فـــرصــة ســانـــحــة إليـــقــاف حتــول
فـايروس كـورونا اجلـديد إلى أزمة
نظمة ية أوسع. وأشاد مديـر ا عـا
تــيـدروس أدهـانــوم غـيـبــريـسـوس
بـ(اخلـطوات التي اتخذتها الص
حملـــاربــة الـــفــايــروس فـي مــركــزه
وعـــده وســـيـــلـــة جـــيـــدة اليـــقـــاف
ــنــظــمــة قــد انــتــشــاره). وكــانت ا
اعلنت عن حالة الطوار الصحية
ـرض  ــيـة بـســبب تـفــشي ا الــعـا
لـكنـها قالت إنـها لم تـصل بعد إلى
مرحلة وباء و انتشار مرض جديد
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ديرة العام ادرجـت مجلة فوربس ا
ــصـرف الــرافـديـن خـولـة الــسـابق 
االسـدي ضمن قـائمة أقـوى سيدات
األعـمـال في الـشـرق األوسـط لـلـعام
رتبة الثانية اجلـاري حيث حلت با
عـشرة. وتـضم قائـمة أقـوى سيدات
األعـمـال في الـشـرق األوسـط لـلـعام
اجلـــاري وضــمن الـالئــحـــة ايــضــا
رائــدات أعــمــالٍ من  23 جــنــســيــة
ــثــلن  28 قــطــاعًــا مـخــتــلــفـا من
بـيـنهن.  79 سـيـدة عصـامـية. ومن
ضـمن من شملتهـن القائمة االسدي
كـــونــهـــا جنــحت بـــإدارة احــد اهم
ـصـارف العـراقـية اذ أن عـملـيات ا
مـصرف الـرافدين تنـتشـر عبر 147
فـرعا باالضافـة الى فروع في لبنان
ومــــصـــر واالمــــارات والـــبــــحـــرين
واالردن مـــــنى ذو الــــفـــــقــــارالــــتي

أســـست واحــدةً من أبـــرز شــركــات
احملــــامـــاة وتــــقــــدم اســـتــــشـــاراتٍ
ـلـيارات لـصـفـقـات تقـدر قـيـمـتهـا 
الــدوالرات كـمـا تـتـرأس في الـوقت
نـفـسه مجـلس إدارة واحـد من أبرز
بـــنـــوك االســـتـــثـــمـــار فـي الـــشــرق
األوسـط.وتــــتـــــربـع الــــعـــــديـــــد من
الــســيــدات عــلى قــمــة مــؤســســاتٍ
حــكـومـيـة مــهـمـة مــثل الـبـورصـات
ـال تمـثلـهن في الـقائـمة وأسـواق ا
دير العام لدبي  13سـيدة بينهن ا
الـذكية عائشـة بن بشر التي تشرف
عـلى الـتحـول الـرقمي لـدبي وسارة
الــســحــيــمي رئــيس مــجــلس إدارة
ال السعـودي (تداول) أكبر سـوق ا
نـطقـة الذي شـهد سـوقٍ مـالي في ا
مـؤخـرًا الـطـرح الـعـام األوَلـي ألكـبر
شــــركـــة في الــــعـــالم وهـي عـــمالق
الــنـفط (أرامـكـو). وتــتـصـدر نـصف
الـــســيـــدات في الالئـــحــة شـــركــاتٍ

ضـخـمة مـثل نـاديا الـسـعيـد التي
تـدير بـنك االحتاد رابع أكبـر بنوك

األردن. 

خولة االسدي
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