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رجح اخلــبـيــر الـســيـاسي حــيـدر
ـوسوي امـكـانـيـة عقـد اجلـلـسة ا
االســتـثــنــائـيــة الــتي دعــا الـيــهـا
كـلف بتـشكـيل احلكـومة مـحمد ا
تـوفـيق عالوي  وسط اسـتـمـرار
ــــبـــاحـــثــــات القـــنـــاع االطـــراف ا
الـــرافـــضـــة لـــلـــتــصـــويـت. وقــال
ـــوســـوي لـ (الـــزمـــان) امس ان ا
عطـيات احلـالية تـفيد بـتأجيل (ا
جــلــســة مـنـح الـثــقــة لــلـكــابــيــنـة
ـقبل  احلكـومـيـة الى االسبـوع ا
لـــكن هـــنـــاك مــعـــلـــومــات تـــؤكــد
امكانية عقـدها بصرف النظر عن
ـــان عــلى حـــضــور رئـــيس الـــبــر
اعـتـبـار ان اجلـلـسـة اسـتـثـنـائـيـة
ـــكن ان يـــديــرهـــا نـــائــبه االول
حـــسـن الـــكــــعـــبي) واضـــاف ان
ــبــاحــثــات مــســتــمــرة القــنــاع (ا
االطراف الرافضة للتصويت على

كابـيـنة عالوي الـتي تـرى ان عدم
اشـــراكـــهــا بـــحـــوارات اخــتـــيــار
الـوزراء او مـفـاحتــتـهـا لـتـرشـيح
بــعض الــشــخــصــيــات امــر غــيـر
مــقــبـول) واضــاف ان (اكـثــر من
 188 نـائـبـا سـيـصـوت حلـكـومـة
عالوي الـــتـي ســـتـــمـــهـــد الجــراء
انـتـخـابـات مـبـكرة). وأكـد رئـيس
ـــــكــــــلف أن الــــــيـــــوم الــــــوزراء ا
اخلـمـيس سـيـتم الـتصـويت عـلى
الـكــابـيـنــة الـتي تـضـم مـرشـحـ
.وقال عالوي في تغريدة مستقل
(الـيـوم سـيـكـون الـتـصـويت عـلى
أول كــــابــــيــــنــــة من مــــرشــــحـــ
مـــســـتــقـــلــ أكـــفـــاء ونــزيـــهــ

سيـعيدون لـلشـعب حقه ولـلعراق
وعد هو هيبته) مبينا ان (هذا ا
إلـــتـــقــاء الـــشـــرفـــاء من أعـــضــاء
واقف مجلس الـنواب أصـحاب ا
الـــوطــنــيـــة الــذي صـــمــدوا أمــام
الـتـحـديـات الــكـبـيـرة مع الـشـعب

الذي قاوم القتل والقمع) واردف
بـالـقـول (سـنـطـوي سـويـاً شـعـبـاً
ونـــــوابــــاً ومــــرشـــــحــــ وقــــوى
ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة صـــفـــحـــة
احملـاصــصـة ونـتــطـلع إلى عـراق
حـر وقــوي وأبي) وتـابع عالوي
ان (اجراء انـتـخـابات مـبـكـرة هو
ـشكالت). احلل األمـثل لتـجـاوز ا
ـــقـــرر ان يــعـــقـــد مـــجــلس ومن ا
النـواب اليـوم جلـسة اسـتثـنائـية
للتصويت على الكابينة الوزارية
ـان بوثـيـقة مـرسـلة .وطالـب البـر
من مـدير عـام الـدائـرة القـانـونـية
في اجملــلس إلى اإلدعــاء الــعـام 
بــاتـخــاذ اإلجــراءات الــقـانــونــيـة
الـفـوريـة بــشـأن مـا أدعـاه عالوي
بـوجـود (مـخــطط إلفـشـال تـمـريـر
احلــكـــومــة من خالل دفـع مــبــالغ
مـالـيـة بـاهـظـة لـلـنـواب). وافادت
تقـارير صـحفـية بـأسمـاء الوزراء
رتـقـبة رشـحـ في احلكـومـة ا ا

ان  التصويت عـليهـا داخل البر
سربة اسماء وجاء في الوثيقـة ا
رشـح لـلحـقائب الـوزارية هم ا
زيـــنـب عـــبـــد الـــصـــاحب عـــبـــود
حلــقــيـــبــة االتــصــاالت و يــوسف
محـمود محـمد حلـقيبـة الصـناعة
و جـاسب عــبـد الــزهـرة حلـقــيـبـة
الــكـــهــربــاء واحــمـــد ولــيــد عــبــد
الــــرحـــمن حلـــقـــيـــبـــة الـــشـــبـــاب
والــريــاضـــة و خــالــد بــتــال جنم
للـحـقـيبـة الـتخـطـيط ومـضر زكي
هـداب حلقـيـبـة الـصحـة والـبـيـئة
ومـازن سـمـيـر حلــقـيـبـة الـتـربـيـة
وواثق الهاشـمي حلقيـبة الثـقافة
ومزاحم اخليـاط حلقيـبة التـعليم
الـعـالي والـبـحث الـعلـمي وبـاسم
جـمـيل انـطوان حلـقـيـبـة الـهـجرة
هـجـرين وقـصي عـبـد احملسن وا
عـبــيـد حلـقــيـبـة الــدفـاع وحـسـ
احــمـد اجلــلـبـي حلـقــيـبــة الــنـفط
وريــاض كــاظم غــيـدان حلــقــيــبـة

االعــمــار واالســكــان والــبــلــديـات
وجابر حـبيب حلقـيبة اخلـارجية
واحمد مـكي راجي حلقيـبة النقل
وســنـدس عــمــر حلـقــيـبــة الــعـمل
والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة ونــظـيـر
ائية ـوارد ا االنصاري حلقـيبة ا
 فـيـمـا تـسـتـمـر صـراعـات الـكـتل
على حـقيـبة الـداخلـية بـعد رفض
الـفـريق عـبــد الـوهـاب الـسـاعـدي
نصب  بحسب تغـريدة النائب ا
الـسـابق مـشـعـان اجلـبـوري  في
حــــ مـــــا زالت وزارات الــــعــــدل
ـالـيـة شـاغـرة حتى والـتجـارة وا
حــــصـــول الــــتـــوافـق مع الــــكـــتل
الكـردية . غيـر ان مصـادر مطـلعة
رشح ابلـغت (الـزمـان) امس ان ا
الـــوحــيــد حلـــقــيــبـــة الــعــدل هــو
. ونــــفى الــــقــــاضي رزكــــار امــــ
ـتـقـاعـد فيـصل الـفـريق الـطـيـار ا
فــنــر اجلــربـــا تــرشــيــحه لــتــولي
منـصب وزيـر الـدفاع في حـكـومة
عالوي رافضـاً تسنـم أي منصب
في احلــكـومــة.وقــال اجلــربـا  في
تصريح امس إن (بـعض منصات
الــتــواصل االجـــتــمــاعي تــداولت
اسمي كمـرشح لوزارة الدفاع في
ـرتقـبـة ولتـكـرار هذا احلكـومـة ا
األمـر بــشـكـل مـكــثف خالل األيـام
األخــيــرة  انــفـي عالقــتي بـــتــلك
الـشـائـعة) مـؤكـدا (رفضـه تسـنم
أي مــــــنـــــصـب في احلــــــكـــــومـــــة

رتقبة).  ا
كـمــا كــشف الـقــيــادي في احلـزب
ـقـراطي الـكردسـتـاني مـاجد الد
شــــنــــكـــالـي عن وصــــول الـــكــــتل
الكردستانية الـنيابية الى بغداد.
وقال في تصـريح امس ان (الكتل
الــكــرديــة الــنــيـابــيــة ســتــحــضـر
جـمـيـعـهـا الى بـغـداد لالسـتـمرار
بــــالــــتــــشـــــاور مع عالوي حلــــ
الــــتــــوصـل الى تــــوافـق لإلقــــرار
بــحـــضــور جــلــســة مـــنح الــثــقــة
وتـمــريـر احلـكــومـة من عــدمـهـا).
وطـــــالـب الـــــنـــــائب عـن حتـــــالف
سـائـرون سالم الـشـمـري ضرورة
التصويت على الكابينة الوزارية
ـدة الـدســتـوريـة لـرئـيس ضـمن ا
كـلف.وقال الـشمري في الوزراء ا
بـيــان امس ان (أوضــاع الـبالد ال
حتــتـــمل أي أزمـــات جــديــدة وان
عـدم الــتـصــويت عـلى الــكـابــيـنـة
ـدة الدسـتـورية الوزاريـة ضـمن ا
ســيــدخـل الــبالد بــأزمــة أخــرى)
واردف بالـقـول ان (هـناك تـوافـقا
سـيـاســيـا داخل مـجــلس الـنـواب
عـلى تـمـريــر الـكـابـيـنـة ومـنـحـهـا
الثـقة من أجل الـعـمل على تـنفـيذ

ــرجـــعـــيــة مـــطـــالب الـــشـــارع وا
ـبـكرة) بـالتـهـيـئة لالنـتـخـابات ا
مـــطــالـــبـــا الــكـــتل الــســـيــاســـيــة
عارضـة للـحكومـة اجلديدة الى ا
(تـرك اإلصــرار عـلى احملــاصـصـة
ـنـاصب لضـمان واشتـراط منح ا
مــــنح الـــثــــقـــة وعـــلــــيـــهـــا وضع
صلحة العامة فوق أي اعتبار). ا
بـدوره  أكــد الـــنــائب عن كـــتــلــة
احلــــكــــمــــة عــــلي الــــبــــديـــري أن
اخلالفــات الــســيــاســيـة مــا زالت
ـان تــعـوق مــنح الـثــقــة في الـبــر
لـلـحــكـومـة ي.وقــال الـبـديـري في
تصريح امس (حتى اللحظة فإن
اخلالفـات بـ الكـتل الـسـيـاسـية
كـــبــيـــرة جــدا وهـــذا مــا يـــعــوق
االتفاق على منحه الثقة) مشيرا
الى ان (عـالوي يـــريـــد اخـــتـــيـــار
كابينـيته الوزاريـة بنفسه بـينما
تـصــر بـعض الـكــتل الـســيـاسـيـة
عـلى أن تــكـون الـتـرشــيـحـات من
قبـلـها) وأضاف أن (اجـتـمـاعات
ستـعقـد ب الـكتل بـشان االتـفاق
على مـنح الـثقـة لـعالوي وإذا ما
 االتــــــــــفــــــــــاق  فــــــــــإن عالوي
ـان في سـيـحـصل عـلى ثـقـة الـبـر
أول جلسة تنعقد). وكشفت نقابة
الــفــنــانـ الــعــراقــيــ عن خــلـو
الـــبــرنـــامج احلـــكـــومي لـــرئــيس
ــكـــلف من أيـــة اشــارة الـــوزراء ا
ــــســـــتــــقــــبـل الــــفن تــــتــــعـــــلق 
الـــعـــراقي.وقـــالـت الــنـــقـــابـــة في
رسـالتـهـا الى عالوي إن (الـوسط
الفني الـعراقي لم يفـاجأ من خلو
ـزمع من بـرنـامـجـكـم احلـكـومي ا
أية اشارة قريبة أو بعيدة تتعلق
ــــســــتـــقــــبل الــــفن الــــعـــراقي)
واضــاف ان (عـــدم اســتــغـــرابــنــا
مبـني عـلى قنـاعتـنـا الراسـخة أن
حـــكــومـــتــكـم  إن  الــتـــصــويت
ــا عــلــيـــهــا  لن تــكــون مــغــايــرة 
سـبقـهـا من حـكومـات في تـغـييب
ـتـمـثل في صيـانـة الروح دورنا ا
الوطـنـية الـعراقـيـة التي تـريد أن
تنـال منـهـا الصـفقـات السـياسـية
ـــشــبــوهــة) عـــلى حــد تـــعــبــيــر ا
البـيـان. فـيمـا عـد السـيـاسي عزة
الـــــشـــــابـــــنــــــدر مـــــاوصـــــفـــــهـــــا
بـ(الـــقــــصـــاصـــة) هـي من حتـــكم
البالد. وقال الشابندر في تغريدة
على مـوقع تويـتر إنـه (في الـلقاء
ـتـلـفــز االخـيـر قـضي االمـر فـأن ا
الــقـــصــاصــة هي مـن حتــكم ومــا
عـلى رمـوز الـســلـطـة اكـثـر من ان
يتمـتموا مع انـفسهم بـحروفٍ قد
ال يسمـعونهـا هم مستـبشرون او

مذعنون)على حد قوله. 
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واصل احملـــتــجـــون في بـــغــداد
واحملافـظات التـظاهر لـلمطـالبة
بـرفض احملـاصصـة الـسيـاسـية
ـكـلف مـحـمد لـتـمـريـر حـكومـة ا
تـوفــيق عالوي  فــيـمــا كــشـفت
مــفـوضــيـة حـقــوق االنـسـان عن
حــصــيــلـــة االشــتــبــاكــات الــتي
وقــعت في سـاحــة اخلالني بـ
تـظاهـرين وقوات االمن. وقال ا
نـاشــطـون لـ (الـزمـان) امس (لن
نـــســمح بـــعـــودة احملــاصـــصــة
ـنـاصب الــسـيـاسـيـة وتــقـاسم ا
ب الـكتل الـتي بدأت خالفـاتها
تـــتــصــاعـــد نــتــيـــجــة الــصــراع
ـــنــاصب في ــســـتــمـــر عــلى ا ا
احلكومة) واضافوا ان (تـمرير
حكـومة عالوي سـيصـعد االزمة
الـراهـنة بـسـبب جتـاهل مـطالب
الــتـظـاهـرات الــتي خـرجت مـنـذ
تـــشــــرين االول لــــلـــمــــطـــالــــبـــة
ــســار واخــتــيـار بــتــصــحــيح ا
رئيس وزراء كفـوء غير مـتحزب
قادر على ان يقود البالد الى بر
االمـان) مــهــددين (بــتــصــعــيــد
احـتــجــاجي غــيـر مــســبـوق في
ــطـالب حـالــة االلــتـفــاف عــلى ا
ــشــروعــة ومــصــادرة الــثـورة ا
التي قـدمت الكثـير من الـشهداء
). وفي ــــعـــوقـــ واجلـــرحى وا
كـــربالء قـــررت قـــيـــادة شـــرطـــة
ـتابـعة احملـافظـة تشـكيل جلـنة 
ـــتـــظـــاهــريـن. وقــال مـــطـــالب ا
مـسؤول اعالم شـرطـة احملافـظة
ي في بـيان الـعمـيـد عالء الغـا
تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة
تـشــكـلت بـرئـاسـة الـلـواء الـركن
اياد حـس وعـددا من الضـباط
ـتـظاهـرين واالسـتـماع لـلـلقـاء ا
طـالبـهم وسط ارتيـاح وتعاون

اجلــمــيع من اجل تــوفــيـر االمن
واالســـتـــقـــرار في احملـــافـــظــة).
وجتــددت الـتــظـاهــرات في عـدد
من احملـافـظـات امس االول بـعد
دعــوة أطـلـقــهـا الـنــاشـطـون في
وســائل الــتـواصل االجــتــمـاعي
أليـــام بـــرغم من الـــتـــهـــديــدات
اخلـطيـرة الـتي تـركهـا فـايروس
كورونا في العالم والعراق على

وجه اخلصوص.
 وخرجت تظـاهرات شارك فـيها
االالف من الـطـلـبـة واحملـتـجـ

لـــتـــأكـــيـــد رفـض احملـــاصـــصــة
ـانية الـسيـاسيـة قبل جـلسـة بر
تـعـقـد الـيـوم اخلـمـيس من أجل
مــنح حــكــومــة عالوي الــثــقــة .
واعـــلـــنت مـــفـــوضــيـــة حـــقــوق
االنــــســـــان عن مـــــقـــــتل ثـالثــــة
مـتـظــاهـرين بــالـذخـيــرة احلـيـة
ـــســيـل لــلـــدمــوع في والـــغــاز ا
بغداد  فيما اشارت الى اصابة
 22 رجل امـن بـــيــــنــــهم ثـالثـــة
ضباط ببنادق صيد.وقال عضو

فوضية علي البياتي في بيان ا
مقتضب بشـأن حركة االحتجاج
في العراق إن (ثالثة متظاهرين
ـــتـــلــوا فـي ســاحـــة اخلـــيالني قُ
واصــــابـــة الـــعــــشـــرات أيـــضًـــا
سيل بالـذخيرة احلـية والغـاز ا
للدموع) مبينا ان ( 22منتسبا
من قــــوى األمـن الــــداخـــــلي من
بــيـــنــهم  3 ضـــبــاط  اصــيــبــوا

بندقية صيد).
 وكــانـت مــصــادر طــبـــيــة غــيــر
رسـمـيـة قـد اكـدت عن سـقـوط 3
قـتلى و 95 مـصـابـاً في أحـداث
ســـــاحــــة اخلـالني أمس االول 
لتسجل ساحات التظاهرات في
الـعـراق حصـيـلـة جتاوزت 600
قتـيلٍ وأكثر من  25 الف جريح
وفق إحــصـائــيـات رســمـيـة في
ــطــالب ظـل جتــاهل احلــكــومـة 
ــتــظـاهــرين وإصــرارهم عـلى ا
تـــــكـــــلـــــيـف حـــــكـــــومـــــة خــــرج
ـتـظـاهــرون ضـد مـنـظــومـتـهـا ا

السياسية .
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ـعـادن صـالـح عـبـد الـصـناعـة وا
ـبـاشرة بـإنـتاج الـله اجلبــوري ا
الكـمامـات بطـاقة 30 الف كمـامة
يــومـــيـــاً فـي مـــصــنـع األلـــبـــســة
ـوصل الـتابع الى اجلاهـزة في ا

الــشــركـــة الــعـــامــة لــصـــنــاعــات
النسيج واجللود . كما قام معمل
البسة النجف لصناعات النسيج
ـوافقات واجللـود بأسـتحـصال ا
النـــتــاج الــكــمــامـــات الــصــحــيــة

وطرحها بالسوق . (تفاصيل ص
ـــثــلـــيـــة نــقـــابــة 3) وأصـــدرت 
الـصـيـادلـة في مـحـافـظـة ذي قـار
بــيــانــاً بــشـان انــتــشــار كــورونـا
وأزمـة شـح الـكــمـامــات وارتـفـاع

أســعــارهـا. واكــدت الــنــقــابـة في
بـيـان امس (استـعـدادهـا لـتـقد
ساعدة والدعم اللوجستي الى ا
احلكـومة احملـليـة في احملافـظة),
ــتــلك واضــافت ان (الــعــراق ال 
مـصــانع خـاصـة بـالــكـمـامـات بل
يـــعــتـــمــد عـــلى الـــصــ وايــران
ـوضــوع وقـد وتــركـيــا في هــذا ا
مــنــعت من اســتـيــرادهــا بــسـبب
ـــــا ادى الى ارتـــــفــــاع االزمـــــة 
ثـنى اسـعـارهـا. ووجه مـحافـظ ا
أحـــمــــد مــــنــــفي جــــودة  مـــدراء
ــؤسـسـات احلــكـومــيـة بــالـغـاء ا
نـظــام الـبـصـمـة واإلعــتـمـاد عـلى
الـتــوقـيـع في سـجالت احلــضـور
والـغيـاب كـاجـراء احـتـرازي ضد
كــورونــا. واعــلن مــحــافظ اربــيل
فــرسـت صــوفي عـــدم االحــتــفــال
بـاعيـاد نـوروز لهـذا الـعـام ضمن
تـخذة اطار الـتدابـيـر الوقـائيـة ا
ــنع تــفــشي الــفــايـروس.وكــانت
هـيــئـة الـســيـاحـة في االقــلـيم قـد
اكــــدت في وقـت ســــابق ايــــقـــاف
دخـــول اجملــامـــيع الـــســيـــاحــيــة

كــــردســـتـــان مـن بـــاقي مــــنـــاطق
العـراق بسـبب تسـجيل اصـابات
بــكـورونــا. واصــدرت الـكــنـســيـة
الــــكـــلــــدانـــيــــة مـــجــــمــــوعـــة من
الــتــوصـيــات بــشـان الــصالة في
الـكـنـائس ووجـهت الـبـطـريـركـية
الكلدانية في بـيان امس (كهنتها
الى االلــتـزام بــهـذه الــتـوصــيـات
الوقـائيـة في الكـنائس مـنها رفع
ـــقـــدس في مـــدخل ـــاء ا وعـــاء ا
الــكــنــيــســة والــتــنــاول فـي الــيـد
ولــيـس عن طــريق الـــفم وجتــنب
ـصـافـحـة والـتـقـبيـل في الـلـقاء ا
وارتـداء القـنـاع الـصـحي وشرب
اء باستمـرار وفي حال انتشار ا
الــوبـاء ســوف تـلــغى الــقـداديس
والـــنـــشـــاطـــات). وحــذرت وزارة
ـواطن من اخلارجيـة التـركية ا
ـنـاطق الـتي تـفشى الـسفـر إلى ا
بها الفـايروس في دولتي العراق
وإيطالـيا.وأكد بـيانان مـنفصالن
لــــلـــــوزارة ان (تـــــركــــيـــــا حتــــذر
ناطق مواطنيها من السفر إلى ا
التي تـفـشى فيـهـا الفـايروس في

وأضــاف الـــعـــراق وإيـــطـــالـــيــا),
ــــواطــــنــــون األتـــراك (نــــوصي ا
ـقــيـمـ في إيـطــالـيـا والـعـراق ا
الـــذين يــضــطــرون لـــلــســفــر إلى
الـــبــلــدين اإللــتـــزام بــالــتــدابــيــر
ي مثل العا الوقائية). واضطر ا
تـــوم كـــروز وفــريـق طــاقـم فــيـــلم
سـتحـيلـة) إلى التوقف هـمة ا (ا
عن الـتـصـويــر في إيـطـالـيـا بـعـد
ظـــهــور كـــورونــا هــنـــاك. واعــلن
دنية في رئيس وكالـة احلمايـة ا
إيــطــالــيــا أجنــيــلـو بــوريــلي عن
ارتـفـاع عـدد الــوفـيـات في الـبالد
جراء اإلصابـة بالـفايروس لـيبلغ
 12 حالـة فيـما وصـلت حصـيلة
ــصـابــ إلى  374 شــخـــصــا. ا
وقال في تصـريح امس إن (حالة
واطن يـبلغ الوفاة الـ 12 تعـود 
من الــعــمــر  70 عــامــا وهــو من
سكان مقاطعـة لومبارديا شمالي
الـــبالد وتـــوفي في مـــســـتـــشــفى
ـديـنـة بـيـاتـشـنـزا في مـقـاطـعـة
إمـيلـيـا-رومانـيـا ما يـجـعله أول
قاطعة). ضحية للفايروس في ا
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ــــضـــبــــوطــــات في أصـــولـي بــــا
الـعـمـلــيـة الـتي نـفـذت بـنـاء عـلى
مذكرة ضـبط قضـائية وعـرضها
عـلـى قـاضي مـحــكـمـة الـتــحـقـيق
اخملـتـصـة بــقـضـايـا الـنـزاهـة في
الــــبـــصــــرة التـــخــــاذ اإلجـــراءات

ناسبة).  القانونية ا

عـام (2013 وأضـاف أن (قــيـمـة
البدالة بلغت  14 مليار دينار 

دفعها بالكـامل للشركة اجملهزة)
واشــــار الــــبــــيـــان الـى ان (هـــذه
البدالة بـقيت متـروكة في مخازن
ـدة ثــمـاني ســنـوات) ــديـريــة  ا
مــؤكـدا (تــنـظــيم مــحـضــر ضـبطٍ

القضائية). وكان زيدان قد وصل
عـلـى رأس وفـد قــضـائي االثــنـ
ـــاضـي الى الـــدوحـــة تـــلـــبـــيــة ا
ــهــنـدي ــوجــهـة من ا لــلــدعـوة ا
لـلــمـشــاركـة في هـذا االجــتـمـاع 
وضم الـــوفــد الــقـــضــائي كال من
الــــقــــاضي االول في مــــحـــكــــمـــة
الــتــحـقــيق اخملــتـصــة بــقـضــايـا
النزاهة في الـكرخ والرصافة كال
مـن ضــيــاء جــعــفــر لــفــتــة وايـاد
مـحـسن ضـمـد. من جـهـة اخرى 
ضـبــطت دائـرة الـتـحــقـيـقـات في
هــيــئــة الــنــزاهـة الــعــامــة بــدالـة
السـلكـيـة مع مـلحـقـاتـها مـتـروكة
في مـــخــازن مــديــريــة اتــصــاالت
البـصرة.وقـالت الـدائرة في بـيان
امـس ان (فـــريق عــــمل الــــدائـــرة
الذي انتقل إلى مديرية اتصاالت
الـــبــصـــرة قـــام بـــضـــبـط بـــدالــة
ـلـحـقـة بـها ـواد ا السـلـكـية مع ا
جــهــزت ضــمن بــرنــامج تــنــمــيـة
األقــالـيم لــســنـة  2012 ولم يـتم
كان احملدد لها منذ نصبها في ا
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وقـع الــعــراق وقـــطــر اتــفـــاقــيــة
توأمة بـ محـكمتي الـتمـييز من
اجل تـبــادل اخلـبـرات في اجملـال
الــقــضــائي بــ الــبــلـديـن. وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(رئـيس مـجــلس الـقـضـاء االعـلى
فـائق ورئـيس مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
القطرية حسن بن حلدان احلسن
ــهـنــدي وقـعــا اتـفــاقـيــة تـوأمـة ا
لـتبـادل اخلـبرات الـقـضائـيـة ب
) واكـد زيـدان ان (هذه اجلانـب
االتـفاقـيـة تعـد االولى من نـوعـها
الـتي  تـوقـيـعـهـا بـ مـجلـسي
القضـاء في كال البـلدين سـتسهم
بـــتــعـــزيــز اخلــبـــرات في اجملــال
الـــــقـــــضــــائـي بـــــ الــــبـــــلـــــدين
) ولـــــفت الى ان الــــشــــقــــيــــقــــ
(االتــفــاقــيـة وقــعت عــلى هــامش
مشاركة الوفـد القضائي العراقي
في االجــــتــــمــــاع الــــثــــاني عــــال
ية للنزاهة ستوى للشبكة العا ا

(عــددا مـن الــســـيــارات تـــضــررت
نتيجة سقـوط جدار مرآب بقضاء
واضاف غـمـاس في الــديـوانـيـة) 
ان (ذلك جـــــاء بــــســــبب ســــقــــوط
االمـــطـــار في احملـــافـــظـــة). كـــمـــا
تـنـاقلـت مواقـع الـتواصـل مقـاطع
مصورة تظـهر السـيول في قضاء
عـلي الـغــربي شـرق مــيـسـان يـوم
امس االربعاء. واستنفرت مديرية
مـجـاري كـربالء طـاقـاتـهـا الـفـنـيـة
والــهــنـــدســيــة لــتـــصــريف مــيــاه
االمـطـار الـغـزيـزة الـتي شـهـدتـهـا
الـبـالد اول امس. واعــلـنت وزارة
الكهرباء عن اصالح  313 مغذي
للـطـاقـة تعـطـلت نـتـيجـة االمـطار.
وفي ايــــران قــــطـــعـت الـــســــيـــول
الــطــريق عــلى  60 قــريــة شــمـال
مــديـــنــة كـــوهــدشت. واجـــتــاحت
فيـضانـات العـاصمـة االندنـوسية
جاكراتـا إثر هـطول أمطـار غزيرة
 وتسـبـبت الـفيـضـانـات بتـشـريد
ـنـطـقـة فـيـما الـكثـيـرين وإخالء ا
ـسـاعـدة تـطـوع بـعض الـشـبـان 

واطن للعبور إلى بر األمان. ا

غـــرق شــارع األطـــبـــاء في مـــركــز
محـافـظـة االنبـار نـتـيجـة األمـطار
الــــغـــزيــــرة. وتـــنــــاقـــلـت وســـائل
الــتـواصـل االجــتـمــاعي عــددا من
الـصـور تــظـهـر مــعـانـاة الــسـكـان
وهم يحاولون عبور الشارع الذي
ـــنــــاطق يــــعـــد مـن بـــ أكــــثــــر ا
دينة. وكان محافظ إزدحاما في ا
االنــبــار قــد وجـه في وقت ســابق
بتـعطـيل الـدوام الرسـمي ليـوم
في جــــمــــيع اقــــضــــيــــة االنــــبـــار
باستثنـاء الدوائر اخلدمية وذلك
بـــســـبـب غـــزارة االمـــطـــار. كـــمـــا
تـسبـبت االمـطـار بـانـهـيـار جزئي
في منزل سكـني بقضـاء اخلالدية
في االنــبـار.وادى ذلـك الى احلـاق
اضـــرار مــــاديـــة دون وقــــوع ايـــة
خــســائــر بــشــريــة فــيــمــا نــاشـد
ــــســــؤولـــ ــــنــــزل ا ســــاكــــني ا
ـسـاعـدتهـم عـلى اعـمـاره. وافاد
شـــــهــــود عـــــيــــان بـــــأن عــــدد من
الــعــجالت تــضــررت اثــر ســقــوط
جدار عـلـيـهـا في الديـوانـيـة.وقال
الـــشــهـــود في تـــصـــريح امس ان

ـرتـفع جـوي قادم ـقـبـلة  االيام ا
من تـركـيــا تـرافـقه كـتــلـة هـوائـيـة
باردة لـيـكون الـطـقس صـحوا مع
ظـهـور قـطع مـتــفـرقـة من الـغـيـوم
وتــنـخــفـض درجـات احلــرارة عن
ـاضـيـة). وأظـهـرت صـور االيـام ا

خـرمـاتـو سـجــلت تـسـاقط امـطـار
بــنـــحــو  64 مــلم وفـي الــرمــادي
كانت االمطار هناك نحو  58 ملم
وهـيت  48 مــلم وبــدرة  47 مـلم
في حـ سـجـلت بـغـداد  4 مـلم)
وتـابع ان (الــبالد سـتــتـاثـر خالل
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل ان يـــكـــون طــقس
اليـوم اخلـميس صـحـوا ودرجات
فــيــمــا حــرارة غــيـــر مــســتــقــرة  
تسـببت مـيـاه االمطـار بغـرق عدد
من الـشـوارع واحلـقـول الـزراعـية
في سـامــراء وتـكــريت والـرمـادي.
وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان امس ان
نـاطق (طـقس الـيـوم صحـو فـي ا
كــافــة وسط درجــات حــرارة غــيـر
مــســـتــقـــرة). واضــاف ان (فــرص
قـبل االمـطـار تـعود مـن السـبـت ا
وبـشـكل مـتـفـاوت) ونـقل الـبـيـان
عن رئـيس مــنـبـئــ جـويـ اقـدم
مـحــمــود عـبــد الـلــطــيف قـوله ان
ـنـخـفض اجلـوي الـقادم (تـاثيـر ا
من الـبـحـر االحـمـر الـذي ادى الى
تــسـاقط امــطــار غــزيـرة انــحــسـر
امس  حـــيـث ســـجـــلـت مـــديـــنـــة
تـكـريت اكـثـر كـمـيـة امـطار بـلـغت
 103 ملم) مبينـا ان (مدينة طوز

ـــؤســســات الــصــحــيــة تــنــفــذ (ا
خــطـتـهــا اإلجـرائــيـة والـوقــائـيـة
بانسيـابية تامة) ,مطالبا االعالم
ــدونــ في مــواقع الــتـواصل وا
االجتـماعي بـ ( الى تـوخي الدقة
ـعلـومات واالبـتعاد عن في نقل ا
الشـائعـات الـتي من شأنـها نـشر
.( ـواطــنـ الــذعـر في صــفــوف ا
ونــاقش مـجــلس جـامــعـة بــغـداد
خالل اجتماع عـاجل واستثنائي
الـــدوام في الــكـــلــيـــات والــوضع
الصحي لطلبـة االقسام الداخلية
بـــســـبب كـــورونـــا حــيـث ســيـــتم
اصدار قـرارات وتوصـيات مـهمة
ــقـبــلـة. ودعت خالل الــسـاعـات ا
ـواطن النـائبـة عالـية نـصيف ا
إلى مـقـاطـعة أيـة صـيـدلـيـة تـبيع
الـكمـامـة بـأكـثر من 250 ديـنارا
مؤكـدة أن (على احلـكومـة توفـير
الكـمـامات مـجـاناً لـلـمواطـن أو
عــلـى األقل تــوزيــعــهــا بــأســعــار
رمزية لقطع الطريق على ضعاف
الـــنــــفــــوس الــــذين يــــحــــاولـــون
احــــتــــكــــارهـــــا). وأعــــلـن وزيــــر

ـصاب الذي ضبط احلـدود. أما ا
اكــتــشف في مــحــافــظــة الـنــجف
ــنع). فــكـــان دخــوله قــبـل قــرار ا
ـدني وأطـلــقت مـديـريــة الـدفـاع ا
حــمــلــة واســعــة لــلــتــطــهــيــر من
كـــورونـــا داعـــيـــةً إلـى االلـــتــزام
بالـوصـايا واإلرشـادات اخلـاصة
ـنع انـتـشـار الـفـايروس.وقـالت
ـــديــريــة فـي بــيــان امـس إنــهــا ا
(أطـلقت حـمـلة واسـعـة للـتـطهـير
من الــفــايــروس من خالل الــفـرق
التابعـة للمـديرية وكاسـناد لفرق
راقد الدينية وزارة الصحة في ا
ـعـاهد واجملـمـعات الـتـجـاريـة وا
والــكـــلــيــات ومـــرائب الــعــجالت
وأمـــاكـن الـــتـــظـــاهـــرات) ,ودعت
ـواطنـ إلى (اإللـتزام ديـريـة ا ا
بالـوصايـا واالرشادات الـصحـية
ــنع والـــتــوعــوعــيـــة اخلــاصــة 
انـتــشـار هــذا الـفــايـروس). واكـد
محافظ بـغداد محـمد العـطا خلو
احملـــــافــــــظــــــة من اي اصــــــابـــــة
بالـفايـروس . واضاف الـعطا في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
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دعت وزارة الـــصــحــة والـــبــيــئــة
نافذ عنية الى ضبط ا اجلهات ا
احلـــدوديـــة وتـــطـــبــــيق الـــقـــرار
نع دخـول اي مسافر الديواني 
مـن الـــدول الـــتي ســــجل فـــيـــهـــا
حاالت اصـابة بـفايـروس كورونا
ــســـتــجــد  ,فــيـــمــا قـــرر اقــلــيم ا
كردسـتـان ايقـاف دخـول السـياح
والـغـاء االحـتـفـال بـأعـيـاد نوروز
نع تـفـشي الفـايروس  ,في وقت
اوصت بــطـريـركــيـة الــكـلـدان في
الــــعـــــراق والــــعـــــالم بـــــأتــــبــــاع
التـعـليـمـات الصـحيـة احلـكومـية
ـاء بـشــأن كــورونـا ورفع وعــاء ا
داخل الكنائس. وقالت قدس  ا
الـــــــوزارة في بــــــــيـــــــان امس ان
(القرارات اخلـاصة بخـلية األزمة
واجــبــة الــتــطــبـيـق عـلـى جـمــيع
اجلــهـات وان اي حــالــة كــورونـا
مـن الــــوافـــــدين مـن ايــــران عــــدا
العراقيـ بعد قـرار منع الدخول
سـؤولة عن تتـحـملـها اجلـهـات ا
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وكـــإجـــراء احــتـــرازي عن تـــعــطـــيل الـــدوام الـــرســمي
للـمحافظـة باستثـناء الدوائـر اخلدمية وذلك حـفاظا على
ــواطـــنـــ بـــعـــد ظـــهـــور اصـــابــات صـــحــة وسـالمـــة ا
بـالـفــايـروس في كـركـوك.كــمـا قـررت مـحــافـظـة كـركـوك
تـعــطــيل الــدوام الــرســمي لــلــمــدارس واجلــامـعــات في
احملافـظة حـتى إشعار اخـر فيـما منـعت اقامـة مجالس
ـدة  15 يـومــا.وقـرر مــحــافظ ديـالى الــعـزاء واألفــراح 
دارس مثـنى التـميمـي عن تعطـيل الدوام الـرسمي في ا
اليـوم اخلـميس تـفـادياً النـتـشـار الفـايـروس. فيـمـا اكد
ـراكـز اقـلــيم كـردسـتـان تــعـطـيل الـدوام الــرسـمي في ا
دة  28 يـومـا بـعـد تـسجـيل عـدد من الـدراسـيـة كـافـة 

االصابات ب كورونا في عدد من مناطق العراق.
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وافـقت وزارة الـتـربـيـة على تـمـديـد عـطلـة نـصف الـسـنة
ـدة اسبوع لتالمـيذ وطـلبـة محـافظـتي بغـداد والبـصرة 
واحـــد. وقــالت الـــوزارة في بـــيــان امـس انه (حـــصــلت
موافـقة الوزيـرة سها خـليل الـعلي بك على تـمديد عـطلة
نصف الـسنة لتالمـيذ وطلبة مـحافظتي بـغداد والبصرة
ـدة اسبـوع واحـد). واضـافت ان (قـرار الـتـعـطـيل جاء
كاجـراء احترازي وحفاظا عـلى صحة طلبـتنا وتالميذنا
اثــر تـــســجــيل حــاالت مــؤكــدة بــفــايــروس كــورونــا في

البالد). 
وكــان عـدد من احملــافــظـات قــد عـطـل الـدوام الــرسـمي
قـبلـة. فقـد اعلن مـحافظ نـينـوى جنم اجلبوري بااليـام ا

lOOAð∫ محتجو ساحة التحرير يشيعون شهداءهم امس

UD—∫ مياه االمطار تغرق شوارع محافظة االنبار «

l¹“uð∫ موظف في الصحة يوزع كمامات وتعليمات طبية بشأن كورونا ب زوار العتبة العسكرية
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زاد فريق الشرطة من هموم فريق أمانة بغداد حينما احلق اخلسارة به
بـنـتـيـجـة ثالثـة أهـداف مـقـابل هـدف واحـد في الـلـقـاء الـذي جـرى أمس
األربعـاء على مـلعب الشـعب الدولي في افـتتـاح مبـاريات اجلولـة الثـالثة
ـمـتاز بـكـرة الـقـدم. وحـسم فـريق الشـرطـة الـلـقـاء من الـشوط لـلـدوري ا
األول حيـنمـا سجل هـدفي الـتقـدم عن طريق الالعـب عالء عـبد الـزهرة
من ضـربـة جـزاء في الـدقـيقـة الـثـالـثـة ومروان حـسـ في الـدقـيـقة 22

ـبـاراة لـيـعـطي فـيـمـا انــخـفض أداء الـشـرطـة في الــنـصف الـثـاني مـن ا
اجملال إمـام أمانة بغداد للتقدم والوصول إلى منطقة اجلزاء حتى تمكن

احملترف تيدي جيمس من تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 77
ولم تمـض سوى خمس دقـائق حتى عـاد الهـداف مروان حـس لـيحرز
هــدف الــفــوز الــثــالث الــذي رفع رصــيــد الــشـرطــة إلى أربـع نـقــاط من
مـبـارات بـعـد تعـادله في اجلـولـة السـابـقة إمـام الـكـهربـاء بـنتـيـجة 3-3

ركز اخلامس برصيد أربع نقاط. وليقفز إلى ا
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