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اثــار مــوعــد حتــديــد اجلــلــســة
نح الثقة ان  االستثنـائية للبـر
ـكلف حلـكومـة رئيـس الوزراء ا
مـحــمـد تــوفـيق عالوي ســجـاال
بــعــد بــ جــهــات ســيــاســيــة 
انــتــهـــاء مــشــاورات اســتــيــزار
ـــرشــحــ لـــشــغل احلـــقــائب ا
الـوزارية الـتي حـصـلت اغلـبـها
عــلى تــوافق بـ اغــلب الــكـتل
فـي الـــــوقت الـــــذي رفـض فـــــيه
ــــان مـــــحــــمــــد رئـــــيس الـــــبــــر
احللبوسي اي اجراء ال يتوافق
مـع (ارادة الـــــــشــــــعـب) وعــــــدم
الرغبة بـحكومة قـد تهدد السلم
اجملــتـمـعي . وقــال احلـلـبـوسي
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (رئــاســـة اجملــلـس لم حتــدد

حـــتـى اآلن مـــوعــــد اجلـــلــــســـة
ـضي ـكن ا االسـتـثـنـائـيـة وال 
ـــنـــهـــاج بــــذلك قـــبـل وصـــول ا
الـوزاري وأسـمـاء الـوزراء وفي
حــــال وصـــوله  فـــأن رئــــاســـة
ــان ســـتــشـــرع بــإكـــمــال الــبـــر
اإلجـــراءات لــعـــقــد اجلـــلــســة)
ضي في أي وحذر من (مـغبـة ا
إجـراءات خـارجـة عن الـدسـتور
والـنــظـام الـداخــلي والــقـوانـ
التي نعمل بها وال سيما في ما
يـــتــعـــلق بـــعــمـل اجملــلس  الن
الـهـدف من تـشـكـيل أي حـكـومة
هو اخلـروج من أزمة وال نرغب
بـالـذهـاب إلى حكـومـة قـد تـهدد
الــســـلم اجملـــتــمـــعي أو حتــدث
شـرخـا ب مـكـونـات اجملـتمع)
واضـاف احلـلـبـوسي (لن تـكون
هناك إجراءات أحادية اجلانب

وإنـنــا حـرصــنـا مـنــذ الـلــحـظـة
األولى على الـتوافق بـالقرارات
وهــنــاك صالحــيــات لـلــرئــيس
ولـكـنـني أحـرص عـلى أن يـكون
الـــتـــوافق رســـالــة إلـى جــمـــيع
ــــر أي أمـــر ــــكـــونــــات ولن  ا
خالفا إلرادة الشـعب والقوان
الـنـافذة) مـشـددا عـلى ضرورة
ان (يــــكـــون هـــدف احلــــكـــومـــة
ــقـــبـــلــة فـــرض األمن وإعــادة ا
هـــــيــــــبــــــة الـــــدولــــــة وإجـــــراء
بـكرة  كما ينبغي االنتخابات ا
ان تـخــرج الـقــوى الـســيـاســيـة
بـرؤيـة واضــحـة تـلــبي مـطـالب
تظاهرين) وتابع احللبوسي ا
ان (قانـون االنتخـابات سيُـنشر
في أول أســبــوع بــعــد انــتــهـاء
عـــطــلـــة مـــجــلس الـــنــواب وان
اســـــتــــعـــــدادات مــــفـــــوضــــيــــة

االنـتـخـابـات لن تسـتـغـرق أكـثر
من سنة في كل األحوال لكن ال
أرى هـــنـــاك جـــديـــة من رئـــيس
كلف بـتحديد مجلس الـوزراء ا
ـبــكـرة). مـوعــد لالنـتــخـابــات ا
وكـــان الـــنــــائب األول لـــرئـــيس
مـجـلس الـنـواب حـسن الـكـعبي
قــد اكـد اول امـس اجلـمــعـة أن
ــان مـلــزم بــعــقـد جــلــسـة الــبــر
اســتــثـنــائــيــة يـوم غــد االثــنـ
ــنح الــثـقــة لـلــحـكــومـة ــقـبل  ا
ــقـبـلـة.وقــال في تـصـريح اول ا
امس إنـه (بـــعـــد تـــقـــد طـــلب
رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من
 70نـائــبـاً واســتــنـاداً ألحــكـام
ــــادة  58من الـــــدســــتــــور ال ا
ـتــنع عن يـســتــطــيع أحــد أن 
حتــــديـــد مـــوعــــد لـــلـــجــــلـــســـة
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة) مـــؤكـــدا ان

(اجمللس ورئاسته ملزمان بعقد
تـنع عن حتديد اجللـسة ومن 
ـساءلة وعـد سيتـعرض الى ا ا
الـقانـونـية) مـشدد عـلى أنه (ال
ــــكـن تــــطـــــويع الـــــدســــتــــور
والــقــانـــون لألهــواء احلــزبــيــة
والـسياسـية) عـلى حـد تعـبيره.
وتـابع (لن نـتـنـصل عـن الـيـم
الــــذي أديـــنــــاه أمـــام الــــشـــعب
واحلفاظ على األمانة  وان زمن
الــــعـــــودة الى الـــــتــــحـــــاصص
ـــــغــــــا انـــــتــــــهى). وكـــــان وا
احللـبوسي قـد رعى مفـاوضات
في مـــنـــزلـه دارت بـــ حتـــالف
ثل القـوى الـذي يرأسه ووفـد 
اقـــلــــيم كــــردســــتـــان مـع قـــوى
سيـاسيـة اخرى لـلتـوافق بشأن
ـقبـلة الـتـرشيـحـات للـحـكومـة ا
انـــتــهى من دون الـــتــوصل الى
نــــتـــائـج مــــرضـــيــــة لـألطـــراف
اخملــتــلــفــة اذ يــصــر عالوي ان
يـخـتـار بـنـفسه مـرشـحـيه فـيـما
يـطــالب الـكـرد وحتـالف الـقـوى
باشـراكهمـا في اختـيار الوزراء
ـــمـــثـــلـــ لـــهـــمـــا في اجلـــدد ا
احلكومة في وقت يدعم حتالف
ســـائــرون الـــذي يــنـــتــمـي الــيه
الــكـعـبي عالوي ويــؤيـد سـرعـة

التصويت على حكومته .
 وفي الـشـأن نفـسه دعـا الـنائب
عـن حتـــــالف ســــــائـــــرون سالم
ـان الى االسراع الـشمـري الـبر
بتحديد موعد جلسة التصويت
على الكابينة الوزارية.وقال في
بيـان امس  ان (عـددا كبـيرا من
الــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــواب مــع
تــمــريــر الــكــابــيــنــة الــوزاريـة
ويـــدعــمــونـــهــا من أجـل الــبــدء
ـــطــالب بــخـــطـــوات تــنـــفــيـــذ ا
دة ـشروعـة خالل ا الـشعـبيـة ا
ـــقـــبـــلــة) وأضـــاف ان (عـــلى ا
ــان االســتــجــابـة رئــاســة الــبـر
ـــثـــلـــيه لـــصـــوت الـــشـــعـب و
والــدعـوة لـعـقـد اجلـلـسـة وعـدم
االســتـجـابــة لـبـعض احملـاوالت
من هــنــا وهــنــاك الــتي حتــاول
تـــاخـــيـــر اجلـــلـــســـة وافـــشـــال
ـكلف خطـوات رئـيس الوزراء ا
داعيا ـدة الدسـتورية)  ضمن ا
الــكـــتل الى (تـــرك مـــطــالـــبـــهــا
الـــضــيــقـــة وااللــتـــفــات لــوضع
البالد الـذي هـو بامس احلـاجة

إلى حـــكـــومـــة جـــديـــدة تـــلـــبي
ـطـالب). وتـوعـد زعـيم الـتـيـار ا
الـــصــــدري مـــقـــتــــدى الـــصـــدر
بــتــظــاهــرة مــلــيــونــيــة إلنــقــاذ
الـــــــعــــــراق من الـــــــفــــــاســــــدين
. وقـال في تـغـريدة والـطـائـفيـ
عـلى تــويــتـر (نــحن وكــفـرد من
أفــراد الــشــعب نــتــطــلـع لــعــقـد
ان لـلتـصويت على جلـسة الـبر
كــــــابـــــيــــــنـــــة وزاريــــــة غـــــيـــــر
مـــحــاصــصـــاتــيـــة ولــيــكن أول
وعـد وتوفـير مـهامـها حتـديـد ا
األجــواء النــتـــخــابــات مــبــكــرة
نــزيـهـة وفق مـطـالـبـات الـشـعب
ومــحـاكــمــة الـفــاسـديـن وقـتــلـة
) مضيفا تظاهرين الـسلمي ا
(أما إذا لم تنعقد اجللسة خالل
هـذا األســبــوع أو إذا انــعــقـدت
ولم يتم الـتصويـت على كابـينة
عـراقــيــة نـزيــهــة او لـيــست مع
ـرجـعـيـة والـشعب  تـطـلـعـات ا
ظاهرة فهذا يستدعي اخلروج 
ملـيونـية شـعبـية بـدون عناوين
جـــهـــويـــة ثم حتــــويـــلـــهـــا الى
ــنـــطــقــة اعـــتــصــامـــات حــول ا
اخلـــضــراء لـــلـــضـــغط من أجل
إنــقــاذ الــعــراق من الــفــاســدين

 .( والطائفي
وطــــالـب الــــســــيـــــاسي بــــهــــاء
االعـــــرجي (بـــــعـض االطــــراف)
بعدم تقد مصاحلهم اخلاصة
ـا سـتدفع عـلى العـامـة التي ر
ـــكـــلف الى افـــشــــال مـــهـــمــــة ا
بــتـــشــكــيل احلـــكــومــة من دون
التفكـير بالعواقب الـتي ستُعقِّد
ـشـهـد لنـكـون أمـام أزمـة ليس ا
من الــسـهل جتــاوزهـا. بـدوره 
شـــــدد رئـــــيـس ائـــــتالف دولـــــة
ــالــكي عــلى الــقــانــون نـــوري ا
ازالــة الــعــقـــبــات الــتي تــواجه
ـــكــلف. وقــال رئــيس الــوزراء ا
ـالكي في تـغريـدة عـلى تويـتر ا
امس ان (مــــــا مـــــطــــــلـــــوب من
ـــكــلف أن يـــحــرص الــرئـــيس ا
ويـبـذل اجلـهـد من اجل حـضور
ــكــونــات في جــلــســة جــمــيـع ا
التصـويت على احلكـومة وعلى
ــمــثــلــة الــكــتل الــســـيــاســيــة ا
للـمكـونات ان ال تـضع العـقبات
ستحيل من الرئيس او تطلب ا
ـكـلـف ألن اجلـمـيع في مـركب ا

وطني واحد). 
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ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا دعت ا
الى الـتمـيـيز بـ احلق والـباطل
واتبـاع احلق مهـما يـكن عدد من
اتبـعه مـؤكدة ضـرورة أن يـعرف
ـرء احلق لــيـعـرف اهل احلق ال ا
أن يعرف احلق من خالل معرفته
ـرجــعـيـة ـثل ا لـلــرجـال. وقــال 
احـــمــد الـــصــافـي خالل خــطـــبــة
صـالة اجلــــمـــعــــة فـي الـــصــــحن
احلسـيـني بـكربالء (نـحن نـعرف
احلـق من خالل الـــــنــــاس وهــــذا
لـــيس امــراً صــحـــيــحــاً البــد ان
نـــعـــرف احلق حـــتى نـــعــرف من
يدعيه) مضيفا (نعم اقول عرفت
احلق هذا رجل يدعي احلق وهو
صـادق وعـرفت الـبـاطل فـاجتـنب
الــبــاطل فــإذا ادعــاه احــد اقــول
هذا من اهل الـباطل ألنـني عرفت
الـباطل) مـشـيـرا الى قـول االمام
عـــــــلـي بن ابـي طــــــالـب( اعــــــرف
الـبــاطل تـعـرف مـن اتـاه). وتـابع
ان (هـــذا الـــتـــمـــيـــيــز بـــ احلق
والباطل مهم ألن االنسان البد ان
يعرف احلق في حياته الدُنيا وال
يـــــضُــــرّهُ اتــــبعَ احلـق قــــلــــيل أم
مــشـيـرا الى قـول (الـقـرآن كـثـيـر)

أَكْـثَرَكُمْ الكـر في بـعض االيات 
لِـلْــحَقِّ كَـارِهُــونَ) مـوضــحـا (انـا
هـنـا اتـكـلم عن مـفـردة احلق ألنه
مـعـرفـة احلق حتـتـاج الـتـزامات
وفـي بـــــعض احلـــــاالت يـــــعــــرف
االنسان احلق ولكنه يُكابر وهذا
ــهم احلُــجّـــة عــلــيهِ شيء آخـــر ا
حجة احلق فـاعرف احلق تعرف
اهــــــله).وفـي شــــــأن آخــــــر دعـــــا
ؤسسـات الصحية ألن الصافي ا
ـسـؤولـيـة في ـســتـوى ا تـكـون 
مواجـهة خـطر فـايروس كـورونا
مـشـددا عـلى ضـرورة االسـتـعداد
ــواجـــهــته . وقــال في الــشـــديــد 

جــــانـب آخــــر من اخلــــطــــبــــة إن
ؤسـسات ـعنـيـة اي ا (اجلهـات ا
ـعــنــيــة بــطـرق الــصــحــيــة هي ا
الــــــــوقـــــــايــــــــة من فــــــــايـــــــروس
كــــورونــــا).وأضــــاف أن (هــــنـــاك
ـؤســسـات مــشـاكـل كـثــيـرة فـي ا
الــصــحــيــة بــالــعــراق وال بــد من
ـشــاكل). حــلــول جــذريــة لــتـلـك ا
ورأى الصـافي أن (االستـعدادات
يــجـب ان تــكــون شـــديــدة وعــلى
ـسـتـوى هذا أعـلى مـسـتـويـاته 
اخلــــطـــر وان تــــكـــون اجلــــهـــات
ــســـتــوى اخلـــطــر ـــســؤولـــة  ا

احملدق بالعراق).
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واالنـتمـاء له ولن يـأبه حلمالت
الـــــقـــــمع واخلـــــطف والـــــقـــــتل
والــــــــتـــــــــرويع) واضــــــــاف ان
(تظـاهرات اخلامس والـعشرين
من شباط اجلاري التي ندعمها

ونــؤيــدهــا ســتــكــون افــضل ردٍ
عــلـى ســيــاســـات احملــاصــصــة
والـفـســاد او االرتـهـان لــلـنـفـوذ
اخلـارجي). فـيـمـا افـادت قـيـادة
عـــمـــلــيـــات بـــغـــداد بـــتـــعــرض

منـتسبـيهـا بالقـرب من احلاجز
بـــاجتـــاه ســـاحــــة الـــتـــحـــريـــر
لـــهــجــمــات  بــوســائل عــنــفــيــة
متعـددة أدت الى جرح  عدد من
عـنـاصـرهـا. وقـالت الـقـيـادة في

بـيـان امس ان (هـنـاك مـجـامـيع
ــتــظـاهــرين تــســتــخـدم داخل ا
بـنــادق الــصـيــد وتــصـيب بــهـا
ـتـظـاهـرين الــقـوات االمـنـيـة وا
السلميـ على حد سواء خللط
ـــواقـف وتـــضــــلـــيل األوراق وا
الـــراي الــعــام) ودعـــا الــبـــيــان
ـتـظاهـرين الـسلـمـي لـلـعمل (ا
اجلــاد مــعــهــا  لــلـحــد مـن هـذه
الـهـجـمـات من خالل تـشـخـيص
ـنــدسـ  وإالبالغ عـنـهم لـكي ا
يـــتم الـــقـــاء الــقـــبـض عــلـــيـــهم
وإحــالـتـهم لــلـقـضـاء). وفي ذي
قار  اقـدم مـحتـجـون عـلى غلق
بــعض الــطـرق بــحــرق عـدد من
االطــارات . وقـال شــهـود عــيـان
ان متظاهـرين اقدموا على غلق
تــقــاطع الــبــهــو في احملــافــظــة
ـشتـعلـة احتـجاجا بـاالطارات ا
عـــــلـى مـــــنـع دخـــــول وفــــــد من
تنسـيقيـة النجف الـى احملافظة
وتـــزامــنـــا مع الـــدعـــوات الــتي

اطلقها ناشـطون بشأن تصعيد
احلــــراك الــــشــــعــــبـي).  وحـــذر
رجع الديـني جواد اخلالصي ا
من مــحـاولـة اســتـغالل احلـراك
الـشــعـبي من ايــة جـهــة . وقـال
اخلـــالـــصي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــزمـــان) امس  ان (مــحـــاولــة
اسـتــغالل احلـراك الـشـعـبي من
اية جهة كـانت ستفشل بال شك
ألن االرادة الــعـــامـــة لألمـــة هي
األقوى وهذا سيتجلى بحضور
اجلماهير الثابتة على مطالبها
نتميـة إلى االمة في هويتها وا
ووجـودهـا) مــؤكـدا انه (ال حل
ا أعـلن سابـقاً وهـو ضمن إال 
ـتــظـاهـرة  ارادة اجلـمــاهـيــر ا
وتشكـيل اللجـان الشعـبية التي
ستـقلة تفـرز الهيـئة الـوطنيـة ا
ــرحـــلــة االنــتـــقــالــيــة  الدارة ا
وتهيئ حلكومة وطـنية مستقلة
تتبـنى حتقيق آمـال وطموحات
الـــشــــعب الـــعــــراقي). واجـــرت

ـستـقـلـة لألبـحاث اجملـمـوعـة ا
ؤسـسة گـالوب مثل الـوحيد  ا
الـدولــيـة لألبــحـاث اسـتــطالعـاً
لــلــرأي الــعــام الــعـراقـي بــشـأن
الـتـظـاهـرات . وجـاء في نـتـائج
االستطالع (وجود تـأييد مطلق
ــئـة يــصل إلى أكــثـر من  85بـا
لـــلـــتــظـــاهــرات وفـي مــخـــتــلف
ـنـاطق وان نـسـبـة الـعـراقـيـ ا
الــــــذيـن يــــــؤيـــــدون مــــــطــــــالب
ظـاهرات ويعـدونها مـشروعة ا
ـئة فـي ح لم جتاوزت  90بـا
تتجاوز نـسبة من يـقولون أنها
ــئـة كـمـا أن غـيــر شـرعـيـة  5بـا
نسـبة من يقـولون أنهـا مؤامرة
خــــارجـــيــــة عــــلى الــــعــــراق لم
ئة). واضاف تتجـاوز عشرة بـا
ان (أعـلى مــطـلــبـ تـأيــيـداً من
الــعــراقـــيــ هـــمــا مــحـــاســبــة
ــــســــؤولــــ عـن قــــتل وقــــمع ا
تظاهرين ثم اجراء انتخابات ا

مبكرة). 
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حيث يـحظى احملـافظـون بقـاعدة
انـتـخـابـيـة قـوية فـي ح كـانت
أعـداد الــنـاخــبـ أقل فـي شـمـال
الـعـاصـمـة الـذي سـبق أن صـوّت
ـعتـدل حسن بغـالـبيـة لـلرئـيس ا
روحـــــاني فـي االنـــــتـــــخـــــابـــــات
الـرئـاسـية عـامي  2013و.2017
وأقـفـلت الـصـنـاديق االنـتـخـابـية
مــنـتـصـف لـيل اجلــمـعـة الــسـبت
مثل بعد يوم اقتراع الخـتيار ا

في االنــتــخــابــات الـتــشــريــعــيـة.
وبــحــسب وكــالــة فــارس بـلــغت
ـشـاركـة في االنـتـخـابات نـسـبة ا
ــئــة في كل أنــحــاء نــحـو  40بــا

البالد 
. وتـعد هـذه الـنسـبـة متـدنـية إذ
ـئة طـيلة 40 لم تقل عن الـ 50با
عـــامـــا. وبـــانـــتـــظـــار الـــنـــتـــائج
الـــرســمـــيـــة يـــتـــوقـع أن يـــفــوز
احملافـظـون في هـذه االنتـخـابات
فـي ظل رفض آالف الــــطــــلــــبـــات
عتدل رشح غـالبيتـهم من ا

. أو اإلصالحي

قدر مـسؤول في وزارة الـداخلـية
حجم اإلقـبال بـنحوي  11مليون
ناخب من ب  58مـلـيـونـا يـحق
لـهم اإلدالء بـأصـواتـهم النـتـخاب
ؤلف من  290عضوا. ـان ا البر
وتـشــكـلت طـوابـيــر طـويـلـة أمـام
مـكاتـب االقتـراع جـنـوبي طـهران

ـرتـبــطـ بـاحلـرس ـرشــحـ ا ا
الــــثــــوري اإليــــرانـي تــــتــــصــــدر
ـــانـــيــة في االنــتـــخــابـــات الـــبــر
العاصمة طهران.وقال التلفزيون
الـرسـمـي اإليـراني امس إن( فـرز
أصــــوات االنــــتــــخــــابــــات بــــدأ)
وأضـــاف انـه (حـــتـى اآلن حـــسم
ــرشــحــ نــتــيــجــة 42 بــعـض ا

مقعدا).
 وبـحــسب تـقـاريــر فـإن أكـثـر من
ـئة منـهم موالـون للـمرشد  80با
ـتــحـدث عــلي خــامـنــئي. وقــال ا
بـاسم مـجـلس صـيـانـة الـدسـتور
عبـاس علـي كدخـدائي إن (نسـبة
ـــشـــاركــة ســـتـــكــون نـــحــو 50 ا
ــــئـــة) وأضـــاف في حـــديـــثه بـــا
لــلـتــلـفـزيــون الـرســمي أن (األمـة
اإليـرانــيـة خـيـبت آمــال أعـدائـهـا
بـــــــالــــــــتـــــــصـــــــويت بـــــــأعـــــــداد
ـشـاركـة كـبـيـرة).وكــانت نـسـبـة ا
ـئة في انـتخـابات ?2016  62با
ـــئــــة في انـــتــــخـــابـــات و 66بـــا
.2012وقـبـل تـمــديـد الـتــصـويت
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افادت نـتائج غـير رسـميـة بتـقدم
الـتـيـار احملـافظ في االنـتـخـابـات
انـيـة االيرانـية وانـتخـابات البـر
مجلس خبراء القيادة التي جرت
اول أمس وبدأت وزارة الداخلية
اإليـــــــرانــــــــيـــــــة امـس فـي إعالن
ـتـحدث بـاسم نـتـائـجـهـا. وقـال ا
شـرفة على االنـتخابات اللجـنة ا
دن أن الـلـجـنـة سـتـعلـن نـتائـج ا
الـــكــبــرى الــيـــوم األحــد بــعــد أن
اعـــلــنت  امس عـن الــنـــتــائج في
ـــدن الـــصــغـــرى مـــشـــيــرا إلى ا
اإلعالن عن نــتــائج  23مــنــطــقــة
انــــتـــــخــــابـــــيـــــة من أصل .208
وكشفت الوزارة عن فوز أكثر من
 40مرشـحا في االنـتخـابات بـعد
ـدن فـرز األصــوات في عــدد من ا
اإليرانيـة في ح أشارت بعض
النـتـائج غيـر الرسـمـية إلى تـقدم
لــلــتـيــار احملــافظ.وذكــرت وكــالـة
أنــبــاء فـــارس امس ا أن قــائــمــة

تــلــقــتــهــا(الــزمـان) امـس ان هـذا
التوجيه يأتي (بـناء على ما جاء
بـقـرار جلـنـة االمر الـديـواني رقم
 55 لـــلــعـــام اجلــاري).  وتـــفــقــد
مـحـافظ مــيـسـان عـلي دواي الزم
بـرفــقـة أعـضـاء الــلـجـنـة الــعـلـيـا
وخــلـــيـــة مـــتـــابـــعـــة اإلجــراءات
االحتـرازيـة للـوقـاية من كـورونا
منفذ الشيب احلدودي للتأكد من
اإلجــراءات الــوقــائــيــة واإلداريـة
ـتــخـذة لـلـوافـدين والـقــانـونـيـة ا
نفذ عبر وتـأكيد االلـتزام بغـلق ا
بـــالــكــامـل . وقــال بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (احملـافظ وجه
خالل زيــارته لــلــمـنــفــذ بـتــوفــيـر
االحــتـــيــاجــات الالزمـــة جلــمــيع
الكـات الـعــامـلـة لـلـحـفـاظ عـلى ا
سالمـتهم ) وطـالب دواي خـلـية
ـــشــكـــلــة في ــركـــزيــة ا األزمـــة ا
وضوع مجلس الـوزراء بـ(اخذ ا
ــســتــوى األهــمــيــة الــقــصــوى
ومـشـاطـرة تـوجـيـهـات احلـكـومة
احملــلــيــة في احملــافــظــة بــإغالق

نفذ كلياً وليس جزئياً). ا

للـفـحص الـطبي  كمـا يـسـتـثنى
ــوجـودون من ذلك الــعـراقــيـون ا
حـــــالــــــيـــــا فـي ايـــــران عــــــلى ان
يـــخـــضـــعـــوا ايـــضـــا الجـــراءات
ــتـــمـــثـــلـــة بـــاحلـــجــر الـــوزارة ا
ــدة 14 ـــتـــابـــعـــة  الـــصـــحي وا
يـــومـــا) واضـــافـت ان (الـــوزارة
تــتــعــهــد بــبــذل أقــصى اجلــهـود
واتـخاذ اإلجـراءات الـوقـائـية من
فــيــروس كـــورونــا في الــعــراق)
وجـــدد الـــوزارة تـــوصــــيـــاتـــهـــا
لـــلــمــواطـــنــ بـــضــرورة (غــسل
الـيـديـن بـانـتـظـام وتــغـطـيـة الـفم
واألنف عـنــد الـسـعــال والـعـطس
وكــذلك طـهي الــلــحـوم والــبـيض
جيدا اضـافة الى جتنب مـخالطة
أي شـخص تـبــدو عـلـيه أعـراض
ــرض تـنــفــسي مـثل اإلصــابـة 
السـعال والعـطس).  ووجه وزير
الـــداخــلـــيــة يـــاســ الـــيــاســري
ــنح ســمـات بــتــعــلــيق الــعــمل 
دخــــول ســــيــــاحــــيــــة حلــــامــــلي
ــنـافـذ اجلـوازات االيــرانـيـة من ا
احلــدوديـــة. واوضــحت وثـــيــقــة

(الـــزمــان) امس انـه (تــقـــرر مــنع
دخــــول الـــوافـــديـن االيـــرانـــيـــ
لالراضي الــعـراقــيـة وكــذلك مـنع
الـعـراقـيـ من الـسـفر الـى ايران
والى اشــعــار اخــر عــدا الــوفــود
الدبلـوماسيـة حيث سيـخضعون

من ايران الى االراضي الـعراقـية
ــنـافــذ احلـدوديـة كــافـة الى من ا
اشـــعـــار اخـــر مـــا عـــدا الـــوفـــود
الـــدبــلــومــاســيـــة الــتي تــخــضع
لـلفـحص الـطـبي .وقـالت اخلـلـية
فـي تـوصــيــاتـهــا الــتي تــلـقــتــهـا
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أعلن وزير اخلارجيـة محمد علي
احلــكــيم امس الــســبت عـن عــقـد
اجــتـــمــاع مــشـــتــرك مع اجلــانب
االيــراني لــبـحث آلــيــة مـواجــهـة
فــايــروس كــورونــا بــعــد تــفــشي
الـــفـــايـــروس في ايـــران.   وقـــال
احلكـيم في تـغريـدةعـلى (تويـتر)
ان (الـلـجـنـة الـوزاريـة من خـبراء
الـصحـة والـداخـليـة واخلـارجـية
واجـهة فيروس كـلفة  والنقل ا
كــــورونـــا اجــــتـــمــــعت اول امس
ــــنع لــــوضـع اخلــــطط الـالزمــــة 
تــســـربه الى الــبـالد) مــوضــحــا
انهـا اجتمـعت ايضـا مع السـفير
االيــــراني مـن اجل الــــتـــنــــســـيق
لـ(عــقـــد اجــتــمــاع مــشــتــرك بــ
الـلـجـنـتـ الـعـراقـيـة واإليـرانـيـة
التــخـــاذ اإلجــراءات والــتــدابــيــر
الالزمــة).   مـن جــهــتــهــا اوصت
خـلـيــة االزمـة في وزارة الـصـحـة
ـنـع دخـول الـوافـدين والـبــيـئـة 

قبل  لـيونـية يـوم الثالثـاء ا
دعـا لــهــا نـشــطــاء عـلـى مـواقع
الــتـواصـل االجـتــمــاعي فــيــمـا
حتـــــدث آخــــرون عـن عــــزمـــــهم
الـــتــــوجه من مــــحـــافـــظــــاتـــهم
اجلـــنــوبـــيـــة إلى بـــغــداد. ومع
الــتــغـريــدات الــتي جـاءت حتت
ـلــيـونـيـة)  وسم (رجـعـيــلـكم 
ـغـردون صـوراً ومـقاطع أرفق ا
مــصــورة تـوثق أحــداثــاً وقـعت
بــــــــــعـــــــــد األول مـن انــــــــــطالق
ـســتــمــرة حـتى الــتـظــاهــرات ا
تظـاهرين قُـتلوا اآلن بعـضهـا 
خـالل مــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــهـم في
االحـــتـــجــاجـــات. ورأى رئـــيس
ائتالف الوطنية اياد عالوي ان
ــقـبــلـة تـظــاهـرات  25شــبـاط ا
افــــضل رد عـــــلى ســـــيــــاســــات
احملــاصـــصــة والــفـــســاد.وقــال
عالوي في تـغـريدة عـلى تـويـتر
ان (الــعـراق عــلى مـوعــد جـديـد
مع ابـــنـــائه لـــتـــجـــديـــد الـــوالء

تــضــحــيــات مــنــذ بــدء احلـراك
االحــتـجـاجي فـي تـشـرين االول
ـاضي والسـيـمـا ان من الـعــام ا
ـــطــالب اســـتــمــرار تـــســويف ا
ــشـروعــة سـيـؤدي الـى تـفـاقم ا
االزمــة الــراهــنــة) مــؤكــدين ان
(تـنــسـيــقـيــات الـتـظــاهـرات في
احملافظات احملتجة اتفقت على
مـوعد لـتظـاهـرة ملـيونـية خالل
ـــقــبـــلــة لـــرفع وتـــيــرة االيـــام ا
االحـتـجـاج الـرافض لـلـحـكـومـة
الــتي اخـتـارهـا الـسـيـاسـيـون)
واشــاروا الى ان (الــتـظــاهـرات
مــــســـــتـــــمــــرة ولـن نـــــرجع عن
مطالبنا للحصول على احلقوق
ـــســلـــوبــة طـــوال الــســـنــوات ا
ـــاضـــيـــة ومن اجل الـــضـــغط ا
الختـيـار شـخـصـيـة يـشـهـد لـها
بـالــنـزاهــة وقــادرة عـلى قــيـادة
البالد الى بـر االمان). ويسـتعد
ـــتـــظــــاهـــرون لـــرفـع وتـــيـــرة ا
احــتــجــاجــاتــهم عــبــر اخلـروج
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ــتـظـاهــرون في بـغـداد واصل ا
واحملــــافــــظــــات اجلــــنــــوبــــيـــة
احـــتــــجـــاجـــاتـــهـم الـــرافـــضـــة
ـرتـقـبـة واسـتـمرار للـحـكـومـة ا
شهد الكتل واالحزاب بتصدر ا
السـيـاسي على حـساب مـطالب
احملـتجـ بتـشكـيل حكـومة من
الـــتــكــنـــوقــراط تــمـــهــد الجــراء
انـــتـــخـــابــــات مـــبـــكـــرة  فـــفي
الـناصـرية اقـدم محـتجـون على
قطع عـدد من الطـرق تزامـنا مع
دعــوات اطـــلـــقـــهــا نـــاشـــطــون
لـلـدعـوة الى تـظـاهرة مـلـيـونـية
ـــقـــبـــلـــة . وقــال خـالل االيـــام ا
نــــاشـــطـــون لـ (الــــزمـــان) امس
(نـرفض حراك الـكـتل واالحزاب
الـســاعـيـة لـلــتـمـريــر احلـكـومـة
ـرتـقـب تـشـكــيـلـهــا وتـسـويف ا
مـطالب احملـتـج الـذين قـدموا
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واجلـنوبيـة غائمـا جزئيا) وأشـار البـيان الى ان (طقس
ــنـاطـق كـافــة غــائــمـا بــعــد غــد الـثـالثـاء ســيــكــون في ا

مصحوبا بأمطار رعدية).
ــيـا ضــرب زلـزال بــقـوة  5 درجـات عــلى مــقـيـاس  عـا
ريخـتر منطـقة التبت ذاتـية احلكم جنـوب غربي الص

دون تسجيل خسائر بشرية أو مــــــــادية.
وذكر مـركز شـبكـات رصد الـزالزل الصـينـية  فى بـيان
امس أن (الـزلــزال وقع عـلى عـمق  9 كـيــلـومـتـرات فى

محافظة قرتسه فى التبت). 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابعة لـوزارة النقل فـرص امطار تـشهدهـا البالد بدءا
ـقبل. وقالت الهـيئة في بيان امس من بعـد غد الثالثاء ا
ـنطـقتـ الوسطى ان (طقس الـيوم األحـد سيـكون في ا
نطقة الشـمالية غائما جزئيا) واجلنـوبية صحوا وفي ا
واضــاف ان (درجـــات احلـــرارة الــعـــظـــمى في بـــغــداد
سـتكون 25) مـبينـا ان (طقس يـوم االثن سـيكون في
ـنـطــقـتــ الـشـمــالـيـة ــنـطــقـة الـوســطى صـحــو وفي ا ا
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دخل امس السبت تفاهم (خفض
ـتــحـدة الــعـنف) بــ الـواليــات ا
وأفغانـستـان حيز الـتنفـيذ وهو
عبارة عن هدنة جزئية من شأنه
إذا  االلتزام بـه أن يفضي إلى
ـهـد لـبدء سـحب تـوقـيع اتـفـاق 
الــــــقــــــوات األمــــــريــــــكــــــيــــــة من
أفغـانـستـان وإنـهاء أطـول حرب
ـــتــحــدة. في تـــاريخ الـــواليــات ا
ويبدي الـرئيس األمريـكي دونالد
ترامب اهتماما الفتا بتوقيع هذا
االتـفــاق الـذي ســيــتـيح له إعالن
الــنـــصــر وحتــقـــيق وعــد رئــيس

بـاالنـتـخـابـات يـتـمـثل في سـحب
جـنـوده من أفــغـانـسـتـان. وتـأمل
واشــنــطـن وحــركــة طــالــبــان في
التوقيع عـلى االتفاق في موعده
في حــال  االلــتــزام بــالــتـفــاهم
الذي بدأ امس ويستمر ألسبوع
مــا من شــأنه أن يــفــضي إلنــهـاء
أطـول حـرب فـي تـاريخ الـواليـات

تحدة. ا
وقد يشـكل تثـبيت خـفض العنف
نـقــطـة حتــوّل كـبـيــرة في الـنـزاع
الطاحن ويحدد شروط اتفاق من
شـأنه الـتـمــهـيـد لـسـحب الـقـوات
األمريكـية بعـد أكثر من  18عاما
على دخولهـا والزجّ بأفغـانستان

ه غـير في مـسـتقـبل ال تـزال مـعـا
واضـــحـــة.وأصــــدر كل من وزيـــر
اخلـــارجــــيــــة األمــــريــــكي مــــايك
بـومــبـيـو وطـالـبــان بـيـانـ أكـدا
فـيـهمـا أنـهـمـا اتفـقـا عـلى تـوقيع
االتـفـاق في الــدوحـة بـتـاريخ 29
شبـاط بعـد هدنـة جزئـية تـستـمر
ألسبـوع. وقال بومـبيـو انه (بناء
على تطبـيق ناجح لهـذا التفاهم
ـضي الـتـوقـيع عـلى يـتـوقّع أن 
ـتــحـدة االتــفـاق بــ الـواليــات ا
وطـــالــبــان قــدمـــا) مــضــيــفــا أن
ــــفــــاوضــــات بــــ طــــالــــبـــان (ا
واحلكـومة األفغـانيـة ستبـدأ بعد

وقت قصير). 

احمد الصافي 

»öſ‚∫ محتجون في منفذ الشيب يطالبون باغالقه لتفادي كورونا

»UłU−²Š ∫ متظاهرة في ساحة اخلالني ترفع العلم العراقي
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حـقق فـريق بـرشلـونـة بـكرة الـقـدم امس الـسبـت فوزا عـريـضـا بخـمـسة
ـبـاراة الـتي جـرت عـلى مـلعب اهـداف مـقـابل الشيء لـفـريق ايـبـار في ا

كامب نو ضمن منافسات اجلولة  25 من الدوري اإلسباني.
وســجل أهـداف كــتـالــونـيــا الـقــائـد لــيـونــيل مـيــسي  أربـعــة أهـداف في
الـدقائق 14و 37 و 40 و 87 وأضـاف أرتورو فـيـدال الهـدف اخلامس
بـالدقـيقة 89 . رفع الـبارسـا رصيده إلى  55 نـقطـة بيـنما جتـم رصيد

ركـز الـسادس عـشـر. دخل العبـو بـرشلـونة إيـبار عـند  24 نقـطـة في ا
ـبادرة لـلضـيـوف حيث تـهـدد مرمى تـير أجـواء الـلقـاء مـتأخـرا وتركـوا ا
شـتـيـجن بـأكـثـر من مـحـاولـة لـتـاكـاشي إيـنـوي وإسـكالنـتي  كـمـا ألـغى

احلكم هدفا سجله سيرجي إنريش بداعي التسلل.
استـغل كيكي سـيت مـدرب برشلـونة مـقاعد الـبدالء لتـنشيط الـصفوف
حـيث أشــرك فــريـنــكي دي يـوجن ثـم أومـتــيـتي والــوافــد اجلـديــد مـارتن

بريثويت مكان بوسكيتس وبيكيه وجريزمان.


