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انـــهت احلــكـــومــة عــمـل جلــنــة
ــبـــادرة الــوطـــنــيـــة لــلـــســكن ا
واحـالـة مـهـمـاتـهـا الى اجملـلس
عني بتنفيذ الوطني لالسكان ا
سـيـاسـة االسـكـان في الـعـراق .
وقــال بــيــان امس ان (مــجــلس
الــوزراء عـقـد جـلـسـته بـرئـاسـة
وزيــر الـنــفط ثـامــر الــغـضــبـان
واتـخــذت جـمــلـة من الــقـرارات
بادرة منـها إنـهاء عـمل جلنـة ا
ــؤلـــفــة الـــوطــنـــيــة لـــلــســـكن ا
ــوجب الـبـنـد ثــانـيًـا من قـرار
اجملـلس واحــالـة مــهـامــهـا الى
اجملــــلس الــــوطـــني لـإلســـكـــان
وجب االمـر الديواني ؤلف  ا
 121 لـسـنـة  2017 الـذي يُـعّـد
اجلــــهــــة اخملـــتــــصــــة بــــوضع
سياسات االسـكان في العراق)
مــؤكـدا ان (اجملــلس وافق عـلى
اصدار نظام كـلية االركان الذي
دقــقه مـجـلس الــدولـة اسـتـنـاداً
ــادة /80 الــبــنــد الى احـــكــام ا
ادة 14 ثـالـثـاً من الـدسـتـور وا
من قـــانـــون جـــامـــعـــة الـــدفـــاع
لـلــدراسـات الــعــسـكــريـة رقم 4
لــســنـة  2016 مع االخـذ بـعـ
االهـتــمـام مـلــحـوظــات الـدائـرة
الـقـانـونـيـة في األمـانـة الـعـامـة
وأشــار لـــلـــمـــجــلـس الــوزراء) 
ـوافـقـة الـبــيـان إلى انه (تـمت ا
ـــالـــيــة عــلـى تـــخـــويل وزيـــر ا
صالحـيـة منح شـركـات الـعراق
و الرافدين و الفاو العائدة الى
ــائـــيــة ســلــفــة ــوارد ا وزارة ا
ـئة تـشـغـيـلـيـة بـنـسـبـة  20 بـا
شــريــطـة عــدم إحــالــة االعــمـال
نـاطة بـالشـركات الى شـركات ا
أخــرى او مــقـــاولــ ثــانــويــ

آخرين). 

وفي اربيل  عقـد مجلس وزراء
إقــلـــيم كـــردســـتــان اجـــتـــمــاعه
االعــتــيــادي بــرئــاســة مــســرور
البارزاني وحضور نائبه قوباد
الطالباني ومحافظي محافظات
اإلقــــلــــيم ورؤســــاء الــــوحـــدات
اإلداريـــة لــكـــرمـــيـــان ورابــرين.
وسـلط الـبـارزاني الـضوء خالل
االجـتــمـاع (عــلى مـشــاركـة وفـد
حـكــومـة إالقــلـيـم بـرئــاسـته في
مـؤتــمـر مــيـونــيخ لألمن ولــقـاء
سؤول بابا الفاتيكان وكبار ا

.( اإليطالي
واضــاف (إنـــهم يـــنـــظــرون الى
دور اإلقـــلـــيم بـــعـــ االحـــتــرام
والسـيـمـا في مـكـافـحـة اإلرهـاب
والــتـعــايش الــديــني). وتــطـرق
الــــــبــــــارزانـي الـى (احملـــــاوالت
اجلــاريــة لــتــشــكــيل احلــكــومـة
ـؤسـسات وأكـد أن ا االحتـادية 
الدستورية الـرسمية في إالقليم
هـي من لـهــا احلق في اخــتــيـار
ـثـلي كردسـتان آلـية مـشـاركة 
في احلكومـة االحتادية) مبـيناً
أن (األطــراف كـافـة مـتـفـقـة عـلى

ذلك). 
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عد مـراقبـون اسـتمـرار اخلالفات
الـــســـيـــاســـيـــة وصـــراع الـــكـــتل
ــــــنـــــــاصب واالحــــــزاب عــــــلـى ا
الوزارية اضعـافا جلهـود تشكيل
ـؤقـة  الفت الى ان احلـكـومـة ا
غياب الـتوافق يدفع بـأجتاه عدم
انعقاد اجللسة االستثنائية التي
كـلف مـحمـد تـوفيق دعـا اليـهـا ا
عالوي  الــذي كــشف عن وجــود
مـخـطط الفشـال تـمـريـر الكـابـيـنة
ـنـهاج الـوزراية  بـرغم ارسـال ا
ان لـدراسته. احلكـومي الى البـر
ـراقـبون لـ (الـزمان) امس وقال ا

ان (حــظــوظ عالوي في تــشــكـيل
احلـكــومـة بــدأت تـتـراجع شــيـئـا
فشيئا بسـبب غياب التوافق ب
الــكـتل الـســيـاســيـة عـلى تــمـريـر
الكابينة الوزارية التي لم يفصح
عن وزرائها حتى االن) واشاروا
الى ان (انـــــعـــــقــــاد اجلـــــلـــــســــة
االســتـثــنـائــيــة الـتي دعــا الـيــهـا
عالوي للـتصـويت عـلى الكـابيـنة
الـــوزرايــــة قــــد تـــؤجـل بـــســــبب
مـــقــــاطــــعــــة بــــعـض االطـــراف)
مــــؤكـــديـن ان (اســـتــــمـــرار هـــذه
ــكــلف اخلالفـــات قــد يـــطــيح بـــا
بسبب عدم وجود رغـبة سياسية
لــدعـم هــذه احلــكـــومــة). وكــشف

رئــــــيس الـــــوزراء عـن مـــــخـــــطط
الفـشــال تـمـريـر احلــكـومـة. وقـال
عالوي فـي صــــــفــــــحــــــتـه عــــــلى
فــيــســبــوك ان (هـنــاك مــخــطــطـاً
الفـشـال تمـريـر احلـكـومـة بـسبب
عـدم الـقـدرة عــلى االسـتـمـرار في
الـسـرقات) مـبـيـنـا ان (الوزارات
سـتـدار من قـبل وزراء مـسـتـقـل
) وتــــابـع ان ( (هــــذا ونـــزيـــهــ
اخملـــطـط يــتـــمـــثل بـــدفـع مــبـــالغ
باهظة لـلنواب وجـعل التصويت
ســريـاً) مــعــربــا عن امــله في ان
ـــعـــلـــومـــة غـــيــر (تـــكــون هـــذه ا
ـــتـــوقع ان صـــحــــيـــحـــة). ومن ا
يلتقي عالوي برفد كردي برئاسة

نــيــجــرفـان الــبــارزاني لــلــمـضي
وافقة على تـشكيل احلكومة  با
لـكن مـصــدرا اخـر نـفى ان تـكـون
هـنـاك زيـارة مــرتـقـبـة لـلـبـارزاني
الى بـــغـــداد في الـــوقت الـــراهن.
وتــوصـــلت الــقــيــادات الــكــرديــة
خالل اجتـماع وتـراسه نيـجرفان
الـبــارزاني لـتـقــو زيـارة الـوفـد
الــــــكـــــــردي الـى بـــــــغــــــداد  الى
مجـمـوعة من الـتوصـيـات اهمـها
(الـعمل مـن اجل تشـكـيل حـكـومة
قـــادرة عـــلى مـــعـــاجلـــة مــشـــاكل
الـــعـــراق االنــيـــة من اجـل اعــادة
االستـقراروالـتهـيئـة لالنتـخابات
ـــبــــكـــرة وتـــكــــون مـــحـل ثـــقـــة ا

ومـــصــداقــيــة جــمـــيع مــكــونــات
الشعب) مؤكدين في بيـان تلقته
(الـــزمــــان) امس ان (اخلـــطـــوات
التي اتبعها عالوي غـير مطمئنة
ولــيـسـت مـحل ثــقــة الـكــثــيـر من
اطـراف ومـكــونـات الـشـعب  لـذا
نطالب بضـرورة إعادة النظر في
ادائه ومنهـجه لتحـقق احلكومة
القادمة جـميع حقوق ومـتطلبات
ـكـونـات) الفـت الـى (االصرار ا
وتــأكــيــد احلــفــاظ عــلى الــكــيــان
الـــدســتـــوري لالقـــلــيم وضـــمــان
جـــمــيـع احلــقـــوق الــدســـتــوريــة
ـتنـازع عـلـيـهـا). كـما ـنـاطق ا وا
أكـد رئيس كـتـلة الـفـتح الـنيـابـية

مـحـمـد الـغــبـان عن رفض كـتـلـته
لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة في تـــشـــكـــيل
احلـكــومـة اجلـديـدة فــيـمـا اعـلن
عـدم تـصـويــتـهـا عـلى حـكـومـة ال
حتـظـى بـإجــمـاع وطــني واشـار
نهاج احلكومي الغبان الى أن (ا
الذي قـدمه محـمد تـوفيق عالوي
لم يتضـمن بشكل واضح الـتعهد
بإجراء انـتخـابات مبـكرة). وكان
حتالف القوى قد اعلن عن موقفه
من حـــكـــومـــة عالوي . وقـــال في
بـــيــان انه (لن يــحـــضــر جــلــســة
التصويت على احلكومة). وتركز
ـنــهـاج احلـكــومي الـذي ارسـله ا
ـــــــان عــــــلى عالوي الـى الــــــبــــــر
مـــحــــورين  األول الــــتــــهـــيــــئـــة
النتـخابـات نزيـهة مـبكـرة يخـتار
ـثـلـيه لـلـمـرحـلة فـيـهـا الـشـعب 
ــــقـــبــــلـــة  والـــثــــاني اإلصالح ا
ـنـهـاج الى احلـكـومي. ويـهـدف ا
(السعي اجلاد لتحـقيق تغييرات
ـاط السـلوك جوهـريـة وجادة أل
الـــســيــاسي وبـــنــاء مــؤســســات
الـدولـة وسـيـادة الـقـانـون وألجل
حتقـيق من خالل جلـنـة للـخـبراء
تـــكـــلّف بــــتـــحـــديـــد اخلـــطـــوات
ــطــلــوب اتــخــاذهــا في ســبــيل ا
مــكـــافـــحـــة الــفـــســـاد وحتــقـــيق
نشـود على أن يسمح اإلصالح ا
ألعــــضــــائـــــهــــا بــــاالطـالع عــــلى
مجـريـات األوضـاع وجتـتمع مع
ـؤثـرة في الــبـلـد وفي اجلـهــات ا
ـتظـاهرين في ثـلو ا مقـدمتـهم 
مـخــتـلف احملـافـظــات لالسـتـمـاع
إلى مـطالـبـهم ووجـهـات نـظرهم
وتنهي اللـجنة أعـمالها من خالل
ـــطــلـــوبــة حتـــديـــد اخلــطـــوات ا
تــشـــريـــعـــيـــة أو تــنـــفـــيـــذيــة أو
قضـائية) واضاف ان (احلـكومة
تــلــتــزم بــاسـتــكــمــال بــنـاء ودعم
ــــؤســـــســــات الـــــدســــتـــــوريــــة ا
والــقــانــونــيــة الالزمــة لــتــنـظــيم
بـكرة بأقـرب موعد االنتخـابات ا
ستقلة فوضية العليا ا حتدده ا
لالنــتــخـابــات ومـجــلس الــنـواب
اضــــافــــة الى حتـــقــــيق تــــعـــاون

مـشـتـرك بــ اجلـهـات اخملـتـصـة
لــــتـــشــــريـع قـــانــــون احملــــكــــمـــة
االحتـــاديــة الـــعُــلـــيــا أو تـــعــديل
ــا يـــقــطع قـــانـــونــهـــا احلــالـي 
الــطـريق عــلى أي تــشـكــيك حـول
مــصـادقــة احملـكــمــة عـلى نــتـائج
مـؤكدا االنـتـخـابــات الـنـهـائـيـة) 
(تـــفــــعــــيل الــــقــــوانـــ وحُــــسن
ـا يـســهم في خـلق تــطـبـيــقـهــا 
أجـــواء ســلـــيــمـــة لــلـــعــمل وردع
الـفـاسـدين واعـادة هـيـبـة الـدولـة
فـضـال عن مـكـافــحـة الــفـسـاد من
خالل مـعـاجلـة جـذوره ومالحـقـة
فسدين والـتضييق عـليهم بكل ا
وتـــطــرق ـــشـــروعـــة)  الـــســـبّل ا
ـــنـــهـــاج الى وضـع مـــعـــايـــيـــر ا
ومــــقــــايــــيس لــــوصـف جــــمــــيع
ـاط العقود الوظائف الـعامة وأ
عمول عايير ا ا يتناسب مع ا
بها في أغلب دول العالم وتفعيل
عـمل مــجـلس اخلــدمـة االحتـادي
وكـــذلـك االهـــتــــمــــام بـــالــــقـــوات
سلـحة بصنـوفها كـافة والعمل ا
اجلــاد عـلـى تـوفــيـر بــيــئـة آمــنـة
لــعـودة الــنــازحـ إلى مــنــازلـهم
ومـــــــدنــــــهـم بــــــشـــــــكل طـــــــوعي
ومـــســاعــدتـــهم عــلى اســـتــعــادة
كـمـا حــيـاتــهم بـشــكل طـبــيـعي) 
نـهـاج (حمـاية وتـرسيخ تنـاول ا
مباد حقوق اإلنسان واحلريات
األسـاسـيــة واالنـفـتـاح والـتـوازن
في العالقـات اخلارجـية و تـقوية
االقتصاد عبر تطبيق سلسلة من
االجـراءات وكــذلك إعــادة الـنــظـر
بــبـرنـامج الــبـطـاقــة الـتـمــويـنـيـة
وإصالحه واالهـتــمـام  بـالـزراعـة
ـــيــاه والــتــربــيـــة والــتــعــلــيم وا
واالعــمــار واخلـدمــات فــضال عن
تــطـــويــر مــنــظــومــة االتــصــاالت
ـعلـومـاتـيـة وايضـا الـنـهوض وا
ــوانئ بــالــقــطــاعــات االخــرى كـا
والنقل اجلوي والصـحة والبيئة
ـــلف الـــطـــاقـــة وايـالء اهـــمـــيـــة 
الكهربائية وتنشيط محور النفط
والــغـــاز وقـــطـــاع الـــصـــنـــاعــات

البتروكيمياوية).
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تـوقعت الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة الـنـقل بـان يـكون طـقس الـيـوم االربـعـاء مـتـذبـذبـا وفرص
االمـطـار ســتـنـحــسـر الـيــوم . وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان امس ان
ناطق كافـة غائم جزئي الى غائم مع (طـقس اليوم االربعـاء في ا
تـساقط امطار خـفيفة الى مـتوسطة الـشدة ليتـحول بعد ذلك الى
صـحـو ودرجـات احلـرارة تـنـخـفض قـلـيال عن الـيـوم الـسـابق).
وتـتـأثر االردن بـحـالة مـن عدم االسـتـقـرار اجلوي نـتـيـجة الـتـقاء
ـصـرية كـتـلـة هـوائـيـة بـاردة ورطـبـة قادمـة من داخـل األراضي ا
نـخفض البـحر األحمـر من اجلنوب صوب بـالتزامن مع امـتداد 

بالد الشام وشمال اجلزيرة العربية. 
وأصــدرت األرصـــاد اجلـــويــة حتـــذيــرا مـن الــدرجـــة األولى من
نـاطق الغربية للسـويد. وتشمل التحذيرات تـساقط الثلوج فوق ا
كل من فـاسـتـراغـوتالنـد وويوتـبـوري.وبـحـسب خـبـراء األرصاد
(سـتكـون كـمـية الـتـسـاقط كثـيـفـة وقد تـصل سـمـاكة الـثـلوج إلى

أكثر من  5 سنتمترا).
ـنــاطق إلى هـطـول مــطـري مـا قـد وسـتـتــحـول الـثـلــوج في تـلك ا
يـتـسـبب بـجـعل الـطـرقـات زلـقـة والسـيـمـا خالل سـاعـات صـباح
الـيوم األربـعاء ,كـما تـوقـعت األرصاد اجلـوية انـخفـاض درجات

احلرارة بشكل واضح يوم غد اخلميس.  
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اتــخـذت جلـنــة االمـر الـديـواني
رقم  55 الــتي يـــراســهــا وزيــر
الـصحـة والبـيئـة محـمد صادق
عالوي اجـــــــراءات قـــــــصـــــــوى
واجـهـة ازمة كـورونا وعـاجلـة 
بتـمديد ايـقاف دخـول الوافدين
الى الـــعـــراق مـن ســـبـــعــة دول
وتـــشـــكــــيل خاليــــا ازمـــة لـــكل
ـتـابـعـة مـسـتـجـدات مـحـافـظـة 
ـان لف  فــيـمـا يـضـيف الـبـر ا
الــيــوم االربــعــاء عالوي وعـددا
من مـســؤولي الـصــحـة لــبـحث
خطط الوزارة بشأن منع تفشي
الــــفـــايــــروس. ووجه مــــجـــلس
الـوزراء في جلـسته االعـتيـادية
ـالــيـة ـنــعـقــدة امس (وزارة ا ا
ـــبــــالغ الـالزمـــة الى بــــاطالق ا
الــصـحــة واحملــافـظــات بــشـكل
ــــا عــــاجـل وخالل يــــومــــ و
ـكـنـهـا من مـواجـهـة فـايروس
كـــــورونـــــا واخـــــذ االجـــــراءات
ـنـع انـتــشـاره). وجـاء الـالزمـة 

فـي قـــــــرارات جلــــــنـــــــة االمــــــر
الـــديـــواني الـــتي يـــتـــرأســـهــا
عالوي (تشكـيل خليـة ازمة لكل
مـــحــافــظـــة يــرأســـهــا احملــافظ
وعـــضـــويـــة دائــــرة الـــصـــحـــة
ــتــابــعـة واجلــهــات الــسـانــدة 
مــقــررات الــلــجــنــة وتــزويــدهـا
بــاالجــراءات كـافــة اضــافـة الى
تــمـديـد ايــقـاف دخـول االجـانب
بصورة مـباشرة وغيـر مباشرة
من الــصــ وايـــران وتــايالنــد
وكــوريـا اجلــنـوبــيــة والـيــابـان
وايـــطـــالــــيـــا وســـنـــغـــافـــورة 
ويــسـتـثـنى مـن ذلك الـعـراقـيـ
الوافدين من تلك الدول شريطة
اخــضـاعــهم لــلــفــحص الــطـبي
واجــــراءات الــــوزارة) داعــــيــــا
واطن الى (عدم السفر لتلك ا
الـــدول وعــلى الـــوزارات كـــافــة
اســتــنـفــار طــاقــاتـهــا الحــتـواء
االزمـــة) واضـــاف انـه (تــــقـــرر
تــعـــطــيل الــدوام الـــرســمي في
دة عشرة دارس واجلامعات  ا
ـحـافظـة النـجف مع منع ايام 
الــتــجــمــعـات  وكــذلك نــنــصح

بــــــعـــــدم اقــــــامــــــة الــــــنـــــدوات
ؤتمـرات غير الـضرورية في وا
عــمــوم الــعـراق) مــشــددا عـلى
ـذاخـر والصـيدلـيات (مـتابـعة ا
ـــســتـــلــزمــات ومـــكــاتـب بــيع ا
الـطـبيـة لـضـمان مـنع اسـتغالل
االزمـــــــــة ورفـع االســـــــــعــــــــار).
وشـــخـــصت الــوزارة  4حــاالت
جــديـدة بـفــايـروس كـورونـا في
محـافظة كـركوك لعـائلة عـراقية
كــــــــــــــــانــت فـي زيــــــــــــــــارة الـى
ايـــران.واوضـــحت الـــوزارة في
بـيـانهـا انه ( تـطبـيق احلـجر
الصحي على العائلة والفحص
الكات الـطبية الطبي من قـبل ا
والــصـحـيـة اخملـتـصـة وظـهـرت
نـتـائج الـتـحــلـيل بـاصـابـة تـلك
الـعـائلـة بـالـفايـروس). وعـطلت
كـــــركـــــوك الــــــدوام الـــــرســـــمي
لــــلـــمـــدارس واجلـــامـــعـــات في
احملــافـظــة حــتى إشــعــار اخـر
فــيــمــا مــنــعت اقــامــة مـجــالس
ـــــدة 15 الـــــعــــــزاء واألفـــــراح 
يـومـا.كـمـا الـزمـت الـصـيـدلـيات
ـــذاخــر بــتــوفـــيــر كــمــامــات وا

الوقاية وعدم احتكارها او رفع
اسعارها واستخدام مستشفى
كي ون مكـانا لـلعالج واحلـجز.
وقــــد قــــررت رئــــاســــة الـــوزراء

بإقليم كردسـتان تعطيل الدوام
الـــدراسـي في عـــمـــوم اإلقـــلـــيم
وأصدر مـجـلس رئاسـة الوزراء
قـراراً بتـعـطيل الـدوام الـرسمي

ـــــــراكـــــــز الــــــدراســـــــيــــــة في ا
دة واحلكـوميـة واألهلـية كـافة 
شـــهــر تـــقــريـــبــا. ويـــأتي قــرار
احلــكـومـة اثـر تــسـجـيل حـاالت

اصــابـة بـفــايـروس كـورونـا في
كركـوك والـنجف. واكـدت دائرة
صـــحـــة الـــكـــرخ في بـــغــداد ان
نـتائج الـفـحص اظهـرت سالمة
شتبه باصابتهم بكورونا في ا
مــســتــشــفى الــيــرمـوك. وقــالت
الـــــدائــــرة فـي بــــيـــــان امس ان
(الــفـحص الـتـوكـيـدي لـلـحـاالت
شـتبه بهم في اظهـرت سالمة ا
مــســتــشــفى الــيــرمـوك والــذين
احيلوا الى مسـتشفى الفرات).
ووجـه مـــــديـــــر عــــــام صـــــحـــــة
الرصـافة عـبد الـغني الـساعدي
ـيــدانـيـة بـتــكـثــيف الـزيــارات ا
وحمالت التوعية ضد كورونا .
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (الــسـاعــدي وجه بــتــكــثـيف
ــيـدانــيــة وحـمالت الـزيــارات ا
ـراكـز الـصـحـية الـتـوعـيـة فـي ا
لـــلــــوقـــايـــة مـن الـــفـــايـــروس).
واعلنت دائـرة صحة ديالى عن
حتويل دار الـضيافـة في قضاء
بــعــقــوبــة الى مــحــجــر صــحي
ـشـتـبه اصـابـتهم لالشـخـاص ا

بالفايروس. 

وفـي الـــنــــجف  اصـــدر قــــائـــد
الـشــرطـة الــعـمــيـد فـائـق فـلـيح
تــعــلــيــمــات تـــقــضي بــأيــقــاف
الــتــدريب فـي جــمــيع الــتــوابع
والــغــاء الـــتــعــداد الــصــبــاحي
والـــــزام جـــــمــــيـع الــــضـــــبــــاط
ـــراجـــعــ ــنـــتـــســـجــ وا وا
بأرتـداء الـكمـامات. وفي واسط
 اجلت مديرية تـربية احملافظة
ـا تـبـقى من مواد االمـتـحانـات 
نـــــصـف الــــســـــنـــــة بـــــــســـــبب

الفايروس .
 وذكرت وزارة التربية في بيان
مـــقـــتـــضب إن (تـــربــيـــة واسط
ـا قـررت تـأجــيل االمـتـحــانـات 
تـبـقى من مواد نـصف الـسـنة)
الفتـا الى ان (ذلك يأتي كـإجراء
وقــائي وحــفــاظــاً عــلى سالمــة
الـــتالمــيـــذ).  وبــرغم من اعالن
العراق مؤخـرا ايقاف الرحالت
بـسـبب كـورونا بـعـد تـشـخيص
حـالــة مــواطن ايــراني مــصـاب
بـــالـــفـــايـــروس أظـــهـــر جــدول
الــرحالت اخلــاصـة بــاخلـطـوط
اجلــويــة الــعـراقــيــة اســتــمـرار

الــــــــــرحـالت الـى ثـالث مــــــــــدن
ايـــرانــــيـــة. واكـــدت الــــشـــركـــة
العـراقيـة ان استـمرار رحالتـها
إلى إيــــــــران لـــــــغـــــــرض إجالء
. وأشـارت الــشـركـة الـعــراقـيــ
الــعـــامــة لــلـــخــطـــوط اجلــويــة
الــعـراقــيــة في بــيــان امس إلى
(اســتــمــرار رحالتــهــا اجلــويــة
ــــبــــاشــــرة الى ايــــران الــــتي ا
خـصـصـتـهـا الجالء الـعـراقـيـ
والـبـعـثـات الدبـلـومـاسـيـة فـقط
واعـــــــــــادتــــــــــهـم الـى االراضـي
الــــعـــراقــــيــــة عـــلـى خـــلــــفــــيـــة
الـــتــــوصـــيــــات الــــصـــادرة من
الصحة العراقـية التي تضمنت
حتـــــــذيــــــــرات من االصـــــــابـــــــة
واضاف بـالــفـيـروس كـورونـا) 
ان (جـــــمــــيع رحـالت الــــعــــودة
تــخـضع الى اجــراءات صـحـيـة
صـارمـة ضمن الـلـوائح الطـبـية
ـعـتـمدة والـسـالمـة الـصـحـيـة ا
ـية لدى مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
بــالـتــنـســيق مع فــرق الـصــحـة
ـطــارات الــعــامــلـة في وادارة ا

البالد).

يــنــفــعــوه) واعــرب الــصــدر عن
اسـتـعــداده (حلل سـرايـا الـسالم
اذا  حل البيشمركة والفصائل
ـســلـحـة  وســنـلــتـزم بــحـصـر ا
ـستـقـلة الـسالح بيـد احلـكومـة ا
الـوطنـية غـيـر التـابـعة الي جـهة
خارجية في حال تـمكنت القوات
االمــنــيـة مـن درء اي مـخــاطــرقـد

تواجه البالد).
 ومـضى الى الـقـول (مـسـتـعدون
هدي لرفع الـتجمـيد عن جـيش ا
ان عــاد داعش وحــاول الــبــعض
ـــــــــتــــــــشــــــــدديـن اعــــــــادة مـن  ا
ــــفــــخــــخـــات) مــــجـــدد دعــــمه ا
(للحكومة اجلديدة ان سارت مع
مطـالب الشـعب بال محـاصصة)
الفتا الى ان (ايران أبلغتنا بعدم
الـتــدخل في الـشـؤون الــداخـلـيـة
للـعراق  واننـا جـاهزون لـزيارة
اي دولة عـربـية ان كـان في االمر
خدمة للشعب) وذكر الصدر انه
مـع (حتـــديــــد عالقــــات الـــعـــراق
تـحدة االمريـكية مع بالواليـات ا
عــدم الــســمــاح بــبــقــاء الــقــوات

االمريكية في البالد). 

رتقـبة تشكـيلها على احلكـومة ا
االهــتــمــام بــالــثــوار ومــتــابــعــة
شـؤونــهم و مـحـاســبـة الـرؤوس
الكبيرة الفاسدة) مشيرا الى ان
(الــســيـاســيــ االكـراد يــصـرون
على احملـاصصة  وادعو رئيس
قراطي الكردستاني احلزب الد
مـــســـعـــود الـــبـــارزاني الـى عــدم
التعاطف مع االمـريكي النهم ال

عالوي  وانــــني وافـــقـت عـــلـــيه
داعـيـا اضـطــراريـا حلل االزمـة) 
الى ( ضرورة تشكيل حكومة من
ـكونات ومن شـخصيات جميع ا
غير متحزبة الن االحزاب التمثل
الــــشـــعب) وتــــابـع الــــصـــدر ان
(الــــثـــــوار ابــــنـــــائي واخـــــواني
والـقبـعـات الزرق كـذلك وسـابقى
مـتــابـعـا لـتـداعــيـات مـاحـدث في
ســاحــة الـصــدرين وســنــحـاسب
قصرين) واستطرد بالقول ان ا
(مـاحــدث في سـاحـة الــوثـبـة من
صـلب  الحد االشـخـاص امـر اثر
بي جدا وان تـكرر سـارفع دعمي
عن الــتــظـاهــرات الــتي يـجب ان
تـسـتـمــر بـسـلـمــيـتـهـا لــتـحـقـيق
ـشـروعـة) مـؤكـدا (لو ـطـالب ا ا
كــــان بــــيــــدي االمــــر لــــوضــــعت
السـياسـي الـذين يصـرون على
احملاصـصـة في سلـة الـنفـايات)
قبلة ملزمة مبينا ان (احلكومة ا
وواجب علـيها إجـراء انتـخابات
مـبـكـرة في مـدة اقـصـاهـا نـهـايـة
العـام اجلـاري واي رئيس وزراء
اليـلتـزم بـها سـنـزيحه كـمـا يجب
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عـــلّق زعـــيم الـــتـــيـــار الـــصــدري
مــقـتــدى الـصــدر دعـوة أنــصـاره
إلى اخلـــروج فى احـــتــجـــاجــات
ســـيــــاســـيـــة حـــاشــــدة بـــســـبب
اخملــاوف من انــتـشــار فــايـروس

كورونا.
وقــال الــصـدر فى تــغــريــدة عـلى
ظاهرات تويتـر (كنت قد دعـوت 
مــلــيــونــيــة واعــتــصــامــات ضـد
احملاصصـة واليوم أنهـاكم عنها
من أجـل صــحــتــكـم وحــيــاتــكم 
فـــهي أهـم من أى شىء). وشـــدد
الــــصــــدر في وقت ســــابق عــــلى
اخـتــيـار حـكـومـة غــيـر مـتـحـزبـة

وجامعة للمكونات.
 وقــال الـصــدر حــوار خـاص مع
قــنـــاة (الــشــرقــيــة) اول امس ان
(الـتظـاهـرات احلـاليـة او الـثورة
ا ارعـبت الـسـيـاسـيـ ولـوالهـا 
 اخــتــيـــار رئــيس وزراء حــتى
بــعــد  400 عــام) الفــتــا الى ان
(رئيس اجلمـهوريـة برهم صالح
هــو مـن كـــلف مـــحـــمــد تـــوفـــيق

االســعــاف و 18مـــفــرزة طــبــيــة
ثـابـتـة ومتـحـركـة منـتـشـرة على
ـرقد ؤدي الى ا طول الـطـريق ا
مـروراً بــقــضــاء الــدجــيل وبــلـد
وســــامــــراء). واعــــلن مــــحــــافظ
صالح الـديـن عـمـار جـبـر خـلـيل
تــعـــطـــيل الـــدوام الــرســـمي في
دارس عـاهد و ا اجلامـعات و ا
و الــــدوائــــر احلــــكــــومــــيــــة في
احملـافـظـة بـاسـتـثـنـاء الـبـلـديات
ــاء و الـكــهــربـاء والـصــحــة و ا
واجملــــاري لــــيـــومـي االربــــعـــاء
واخلميـس على أن تتم مـراجعة
وقف العملي بعد ذلك. ظروف ا

ــؤســـســات مــدراء االقـــســـام وا
الــصـحــيــة تــمت فـيـه مـنــاقــشـة
االســتــعـدادات والــتــحـضــيـرات
الصحيـة الجناح الزيارة). وب
ان (هنـاك اسنـاداً طبـياً وتـوفير
سـتلـزمات الـطبـية والـصحـية ا
رصــيـداً كــافـيــاً من قـنــاني الـدم
واالوكسج والعمل على زيادة
الــســعـة الــســريـريــة في ردهـات
مـــســـتــــشـــفى ســــامـــراء وبـــلـــد
ــــفــــارز وااللــــتــــزام بـــــنــــشــــر ا
ـتـنقـلة في والـعيـادات الـطبـية ا
مــنــاطق تـــوافــد وســيــر الــزوار
ونــشــر مـجــمــوعـة من ســيـارات

اجلــــمـــــاعي مـن قــــبـل اجلــــيش
والــشـرطـة احملـلــيـة واالحتـاديـة
واحلــشـــد الــشـــعــبي فـي قــاطع
ـثـلـ عن عـمـلـيـات سـامـراء و
ـرقـد االمـامـ االمــانـة الـعـامــة 
شاركة فعالة من العسكري و
قــــبل الــــدوائـــر اخلــــدمــــيـــة في
اقـضيـة سـامـراء وبلـد والـدجيل
والــضــلــوعــيـــة وكــذلك نــواحي
االسـحـاقي ومـكـيـشـيـفـة ويـثرب
ـعـتـصم). بدوره واالسـحاقي وا
ذكــر مـديــر صـحــة صالح الـدين
رائـــد اجلــــبـــوري ان (الــــدائـــرة
عــقـدت اجــتـمــاعـاً مـوســعـاً ضم
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وسـط اســــتــــعــــدادات امــــنــــيـــة
وخــدمـــيــة تــســتـــقــبل ســامــراء
ماليـــ الـــزوار الحـــيـــاء ذكــرى
اســتـشـهـاد االمــام عـلي الـهـادي
ــؤمل ان عـــلــيـه الــسالم. ومـن ا
تــبــلغ الـــزيــارة ذروتــهــا الــيــوم
االربعاء واخلـميس . وقـال قائد
عـمـلـيـات سـامـراء الـلـواء الـركن
عــمــاد الــزهـــيــري ان (الــقــيــادة
انــهت اســتـعــداداتـهــا اخلـاصـة
بتـأم زيارة اسـتشهـاد الهادي
اذ اعــــتـــــمـــــدت عــــلـى الــــعـــــمل
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ـــصــري االســـبق تـــوفي الـــرئـــيس ا
حـسـني مبـارك امس عن عـمـر نـاهز
92 عــامــا في احــد مــســتــشــفــيـات
القـاهرة بـعد تـدهور حالـته الصـحية
قـبل اسـابيع . وأكـدت أسـرة مـبارك
وأطـبـاء وفــاته (بـعـدمــا خـضع قـبل
سـتشفى ـعدة  أسـابيع جلراحـة با
عـسـكـري جـنـوبي الـقـاهـرة). وقـالت
مـصادر ان (جنازة عسـكرية ستقام
ـبــارك بـرغم من إدانــته في قــضـيـة
فسـاد مالي تـتعلق بـقصور الـرئاسة
إبـان حكمه). وقال موقع مصري إن
(أصـدقـاء عالء مبـارك جنل الـرئيس
األســبـق بــدأوا في نـــشــر بـــرقــيــات
الـــــعــــزاء عــــلى مــــواقـع الــــتــــواصل
االجــتــمــاعي والــكــروبــات اخلــاصـة
بـهم). وتـنحى مـبـارك عن احلكم في
 11 شـــــبــــاط عــــام  2011 بــــعــــد
تـظـاهـرات حـاشـدة ضـد حـكـمه.ولـد
مـــبـــارك في  4 ايـــار 1928  هـــو
ـــصـــر مـــنــذ 14 الـــرئـــيس الـــرابع 
خــلـــفــا كــانـــون االول عــام  1981 
حملـمــد أنــور الــســادات وحـتى 11
شــبــاط عـام  2011 بــتـنــحـيه حتت
ضـغـوط شـعـبـيـة وتـسـلـيـمه الـسـلـطة
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أطلق نـشطـاء غزة صـواريخ صوب إسـرائيل الـتي ردت بضـربات جـوية في
ثـاني يــوم لـتـصــعـيــد تـراجع لــكـنه لم يــصل إلى نـهــايـته رغـم إعالن حـركـة
اجلـــهــاد اإلسالمـي إنــهــاء الـــهــجـــمــات. وقــالـت مــتــحـــدثــة بـــاسم اجلــيش
اإلسـرائيـلي إن حركـة اجلـهاد اإلسالمي أطـلقت  80 صـاروخـا عبـر حدود
ا غـزة مـنـذ األحـد بـينـمـا هـاجـمت إسـرائـيل مـواقع في غـزة وفي سـوريـا 
قـتل ثالثة من أعـضاء احلـركة.جـاء العـنف قبل أسـبوع مـن انتـخابات أدى 
إسرائيـلية يسـعى رئيس الوزراء بنيـام نتنـياهو للفـوز فيها بـوالية خامسة
. وقالت حركة اجلهاد اإلسالمي في وقت سابق بعد اقتراع غير حاسم
االثنـ إنها أنـهت ردها العـسكري عـلى إسرائـيل. لكنـها تراجـعت بعد ذلك
واستـأنفت إطالق الصواريخ وقـالت إن إسرائيل واصلت الـضربات اجلوية
تحدث باسم اجلناح العسكري بعد مـا بدا وقفا للتصعيد.وقال أبو حـمزة ا
تي حلركـة اجلهاد اإلسالمي (كنا قد أعـلنا انهاء ردنا الـعسكري على جر
االغـتـيـال في خـانـيــونس ودمـشق ولـكن الـعـدو لم يــلـتـزم وقـصف مـواقـعـنـا

ومـقـاتــلـيـنـا... لـذلك نـعــلن أنـنـا قـمـنــا بـالـرد تـأكـيـدا عـلـى مـعـادلـة الـقـصف
بالقـصف ونقول للـعدو ال تختبـرنا وسنرسخ معـادلة الرد بالرد ولن تـخيفنا
تهـديداتكم) .وقال اجلـيش اإلسرائيلي إن طـائراته استهـدفت منشأة تدريب
وتخـزين أسلحة تـابعة حلـركة اجلهاد اإلسالمي في جـنوب غزة فضال عن
بـنى حتـتـية أخـرى حتت األرض.وقـال نـتـنيـاهـو في بـيـان علـى تويـتـر مـساء
االثنـ (أمس هاجمنـا في سوريا وفي غـزة. نواصل الهجـوم اآلن بطائرات
ودبـابات وطـائرات هـليـكوبـتر.“وأضـاف نتـنيـاهو ”سـنواصل الهـجوم حل
استـعادة الهدوء). وبـدأت أحدث جولـة من القتـال فجر األحد تـقريبـا عندما
قتل جـنود إسرائيليون عضوا في حركة اجلهاد كان يحاول زرع متفجرات
قرب الـسيـاج احلدودي مـع قطـاع غزة.وأظـهر مـقـطع فيـديو الـتـقطه مـصور
في غـزة ونـشـر علـى مواقع الـتـواصل االجـتـماعي مـا بـدا أنـها جـثـة هـامدة
وقع.وأثارت اللقطة متدلـية من ذراع جرافة عسكرية إسرائيلـية تزيلها من ا
الغـضب في غـزة ودعـوات لالنتـقـام. وأطـلقت حـركـة اجلـهاد في وقت الحق

وابال من الصواريخ على إسرائيل.


