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طبعة العراق 
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ـــتـــظــاهـــرون فـي بـــغــداد واصـل ا
واحملــــافــــظـــات االحــــتــــجـــاج في
ســاحـات االعـتـصـام لـلـضـغط عـلى
الـسـياسـي الخـتيـار رئيس وزراء
يــلــبي طـمــوح احلــراك الـشــعـبي 
فــيـمـا حـذر نــاشـطـون من خـطـورة
اسـتمرار الـتصعـيد ضد احملـتج
الـسـلمـي واالعـتـداء علـيهم وسط
صــــمت حــــكـــومـي ودولي ازاء مـــا
يــــــحــــــدث فـي بـــــغــــــداد وبــــــعض
ـــطـــالــبـــة بـــرحــيل احملـــافـــظــات ا
الـــفـــاســديـن . وقــال نـــاشـــطــون لـ
(الزمان) امس ان (استمرار العنف

تظـاهرين السـلميـ سيزيد ضـد ا
شهد تعقيدا وينذر بتصعيد غير ا
مـسـبـوق ضـد الـطـبقـة الـسـيـاسـية
والسيما ان بعض االحزاب حتاول
الـــــضــــغط عــــلـى احملــــتــــجــــ او
تـخـويفـهم بطـرق مخـتلـفة من اجل
االنـسـحـاب مـن سـاحـات الـتـظـاهر
بـــــهـــــدف عـــــدم اعـــــاقـــــة احلـــــراك
الــسـيــاسي الخـتــيـار رئـيس وزراء
ــثـل قــوى الـــشــعب مـــتــحـــزب ال 
الـرافـضة لـتـدوير الـوجوه) الفـت
الـى انه (ازاء كـل مــــا يــــحــــدث من
جـرائم تـصـفـيـة واعـتـداء يـتـعرض
تظاهرون  نرى لـها الناشطون وا
صــمــتــا حــكــومــيــا ودولــيــا بــرغم

ــتـحـدة بــالـتـدخل مــنـاشـدة اال ا
وحــمـايــة سـاحــات االحـتــجـاج من
نفلـتة التي حتاول خلط اجلـهات ا
االوراق وقـتـل الـشـبـاب بـدم بارد)
مـــــطــــالــــبــــ اجملــــتــــمـع الــــدولي
بـ(مـسـانـدة ودعم احلراك الـشـعبي
فـي مسـاعيه الخـتيـار رئيس وزراء
غـــيــر جــدلـي يــســتـــطــيع تــنـــفــيــذ
تـطـلـعـات الشـعب ومـطـالـبه احلـقة
فـي اجـــراء انــتـــخـــابـــات مـــبـــكــرة
ونـزيـهـة). وافـاد شـهـود عـيـان بان
مــتــظـاهــرين نــصــبـوا خــيــامـا في
سـاحـة اخلالني.وقـال الـشـهود في
تـــصـــريح امـس ان (مـــتــظـــاهـــرين
نـصبوا خياما عند اخلط االول في

اخلــالنـي) واضــــــــــــــــافـــــــــــــــوا ان
ــتـظـاهــرين اتـفـقــوا مع الـقـوات (ا
ـــوجــود في الــســاحــة عــلى عــدم ا
اســتـخـدام الـعــنف). واعـلن عـضـو
مــفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان فـاضل
الــغــراوي عـن مـقــتـل واصــابـة 47
شـــخــــصـــا خالل احـــداث اخلالني

امس االول.
وقــال الــغــراوي في بــيـان امس ان
(ثـالثـــة اشـــخـــاص اســـتـــشـــهــدوا
واصـــــــــــيـب  44 اخـــــــــــرون خـالل
ـــــصـــــادمـــــات الـــــتـي جـــــرت في ا
اخلـالني). وشـــيـــيـع مـــتـــظـــاهـــرو
سـاحة التـحرير في جـنازة حاشدة
ـسـعف عـامر مـحـمـود العـيـثاوي ا

وسـط هـــتـــافــات بـــالـــســـيـــر عـــلى
الـــطـــريق الـــذي اخـــتـــطه شـــهــداء
االنــتـفـاضـة مـنـذ االول من تـشـرين
ـاضـي. بدروه  اكـد عـضـو االول ا
ــفــوضــيـة عــلي الــبــيــاتي مــقـتل ا
مـسعف طـبي خالل اشتبـاكات ب
تظاهرين. وقال الـقوات االمنية وا
الــبـيـاتـي في بـيـان انـه ( الـتـأكـد
مـن مـــقـــتـل مـــســـعف طــــبي بـــعـــد
مـــصـــادمــات بـــ مــجـــمـــوعــة من
ــتــظـاهــرين والــقــوات االمـنــيـة) ا
ودعا البياتي احلكومة الى (اتخاذ
إجـراءات جـديـة حـقـيـقـيـة العـتـقال
وعـزل اجملاميع اخملربـة التي تؤثر
عـلى سـلـمـيـة التـظـاهـرات وتـسبب

فـي سقـوط الـضـحايـا من الـطـرف
تظاهرين والقوات االمنية بشكل ا
يــــومـي). وابـــدى رئــــيس ائــــتالف
الــوطـنـيـة ايـاد عالوي اسـتـغـرابه
مـن اســــــتـــــمــــــرار اســــــتــــــهـــــداف
ـــتـــظــــاهـــرين.  وقـــال عالوي في ا
ـستغرب تـغريدة عـلى تويتر (من ا
جــــداً أن ال تــــشــــعــــر الــــســــلــــطـــة
ـسـؤولـة عن واجـهـزتـهـا االمـنـيـة ا
ــواطــنــ بــاخلــجل من حــمــايــة ا
اسـتمرار عـمليـات القتـل واالغتيال
واخلــــــــطف واالعــــــــتـــــــداء عــــــــلى
ـــتـــظـــاهـــرين وتـــواصل ســـقــوط ا
الـشهـداء واجلرحى بـشكل يومي)
مـبـيـنا ان (اإلجـراء احلـازم إليـقاف
ـتـورط هـذا االجـرام هـو إحالـة ا
ـتواطـئ الى مـحاكمـات علـنية وا
عــــادلــــة). في غــــضــــون ذلك  رأى
ان حسن الكعبي نائب رئيس البر
ـتـحدة في ـثـلة اال ا ان تـقـرير 
الـــعـــراق جـــنـــ بالســـخـــارت عن
الــعـراق لم يـكن مـوضـوعـيـا. وقـال
الــكـعـبي في بــيـان امس ان (هـنـاك
جملة مالحظات  تاشيرها بشأن
تـــقــريــر بالســخـــارت الى مــجــلس
االمـن بشان الـعراق  كـونه  لم يكن
مـوضـوعـيـا وقـفـز عـلى الـعـديد من
احلــقــائـق واســتــخــدم تــعــابــيـر و
اتــهــامــات ال تــتــسق مـع واجــبـات
ـتـحـدة) مـشـيـرا الى بـعـثـة اال ا
ان (الـتـقـرير لم يـسـتنـكـر احلوادث
قتـل األبرياء جراء الـتي تسبـبت 
اســتـخــدام الـعــنف من قــبل بـعض
ــنــدســ واعــمــال قــطـع الــطـرق ا
بــــــاالطـــــارات احملـــــروقــــــة ومـــــنع
ـوظـف من األسـاتـذة والـطـلـبـة وا
ـدارسهم وجـامـعـاتهم االلـتـحـاق 
ودوائـرهـم الداء مهـمـاتـهم من قـبل
كـافـحة مـجـامـيع  تسـمى افـواج 

الدوام). 
مــؤكـدا ان (هـذا االمــر يـضـعف من
مـدى حـيـاديـة الـتـقـريـر الـذي  جاء
بــــطـــروحــــات تـــتــــنـــاقـض مع مـــا
تـضمنـته اإلحاطـة السابـقة للـبعثة
اضي وتـتعارض ـية فـي اب ا اال
ـانية مـع اجلهود احلـكوميـة والبر
فـي االســـــتـــــمــــاع الـى طـــــلـــــبــــات
ــتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ والـسـعي ا
اجلــاد لـتـحـقـيـقــهـا واحلـفـاظ عـلى
تظاهرين وتأم متطلبات حـياة ا
ـــمـــارســة اســـتـــمـــرارهـم بـــهـــذه ا
ــقـراطــيـة) وطــالب الــكــعـبي الــد
ـيـة بـ (تــوخي الـدقـة ــمـثـلــة اال ا
ـوضوعيـة في التقـارير الالحقة وا
واالنــطالق مـن مـصــلــحــة الــعـراق
وابـناءه واحتـرام سيادته ووحدته

وامنه واستقراره). 
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اخلت بغـداد الضحـايا العـراقي
الـذين تـعـرضـوا الى حـادث سـيـر
مـــروع بــالـــقــرب من الـــعــاصـــمــة
السورية دمشق اول امس واسفر
عـن مــــقــــتـل واصــــابـــــة عــــدد من
الزائرين. وقـالت قيـادة العمـليات
شتـركة في بـيان مـقتضب امس ا
وافقة القائـد العام للقوات انه (
ــســـلــحـــة وتــوجــيـه من رئــيس ا
اركــان اجلـــيش  تـــخــصـــيص
طـائــرة عـســكـريـة خــاصـة الخالء
ـواطــنـ ـصــابـ وجــثـامــ ا ا
الـعــراقـيــ الــذين تـعــرضـوا الى
حــادث قــرب دمـشـق ونـقــلــهم من
ســـوريـــا الـى الـــبالد). وأصـــدرت
األمانـة العـامّة للـعتـبة الـعبّـاسية
بياناً بـشأن احلادث . وقال إعالم
الـــــعــــتــــبـــــة في بـــــيــــان امس ان
ـصـابـ  نــقـلـهم من سـوريـا (ا
الى الـــــعــــراق  اذ بـــــلغ عـــــددُهم
ثالث مـصـاباً تـوزّعـوا ب ثالث
ــثــنّى و مــحــافــظـــات بــغــداد و ا
كـــربالء وكـــانت إصـــابـــتــهـم بــ

تـوسّـطة واحلـرجة) الطـفـيفـة وا
الفــــتــــا الـى ان (هــــنــــاك أربــــعــــة
مــــــصــــــابـــــ أوصـى األطــــــبّـــــاء
ـشـافي بـاسـتــمـرار رقـودهـم في ا
السـوريّة ألنّ حـالتـهم الصـحّية ال
تتـحمّل نقـلهم في الـوقت الرهن).
وكــانت الـعــتـبــة احلــسـيــنـيــة قـد
اعـلـنت عن تـشــكـيل فـريـقـا طـبـيـا
الخالء الــضـحــايــا . وقـال عــضـو
الوفد ومـعاون رئيس قـسم رعاية
ذوي الــــشــــهــــداء واجلــــرحى في
العـتـبـة احمـد رضـا اخلـفاجي ان
(مــــواطـــنـــ عـــراقــــيـــ كـــانـــوا
مــتـــوجــهــ الى دمـــشق الحــيــاء
مراسيم ذكرى وفاة السيدة زينب
عــلــيــهـــا الــسالم تــعــرضــوا الى
حـادث ســيـر فـي الـطــريق الـرابط
بـ حـمص ودمــشق عـنـد حـاجـز
جسر بغداد  وادى احلادث الذي
نـــــتج عن اصـــــطـــــدام احلــــافالت

بــصـهــريج مــحـمل بــالــوقـود الى
وقوع عدد من القتلى واجلرحى)
ــثل مــؤكــدا انه (بــتـــوجــيه من 
تولي رجعية الدينـية العليا وا ا
الشـرعي لـلعـتـبة احلـسيـنـية عـبد
ـهــدي الــكـربالئي   تــشـكــيل ا
وفـــــــد ضم عـــــــدد مـن االطــــــبــــــاء
ـســؤولــ في الـعــتــبـة الخالء وا
الـشــهــداء واجلـرحى الــعـراقــيـ
الذين تعـرضوا مساء امس االول
الى حـــادث ســــيـــر في ســـوريـــا)
مـشــيــرا الى ان (الـكــربالئي وجه
الـــوفـــد بـــضــــرورة الـــتـــوجه الى
ســوريـا الخالء الــشــهــداء فـضال
ــصـابـ في عن مـتــابـعـة وضع ا
ن ــســـتــشــفــيـــات الــســوريــة  ا
يـصــعب نــقـلــهم الى جــانب نـقل
احلــــاالت االخــــرى الى الــــعــــراق
ـسـتـشـفـيـات لـتـلـقي الـعالج في ا
التابـعة لـلعتـبة). وكان مـصدر قد
صـرع واصـابـة الـعـشرات افـاد 
من الـزوار الــعـراقــيـ في حـادث
ســيــر داخل االراضي الــســوريـة.

ــصــدر في تــصـريح امس وقـال ا
ان (حــافــلــة تــقل زوارا عــراقــيـ
تــعــرضت الى حــادث ســيــر بــعـد
اصـــطــدامـــهـــا بـــصــهـــريج داخل
االراضي الـــســوريـــة مــا ادى الى
مـصرع 12 شخـصـا واصـابة 30
اخــرين) ولــفت الـى انه ( نــقل
اجلــرحى الى مــســتــشــفى قــريب
لتلـقي العالج واجلـثث الى الطب
الـعـدلي). فــيـمـا   أعـلن الـرئـيس
الـتــركي رجب طــيب اردوغـان عن
مقتل  59 جنـديا تـركـيا في إدلب
بسـوريـا مـنذ إطـالق عمـلـية (درع
ـقـابل قـمـنـا الربـيع)  مـؤكـدا (بـا
بــتــحـــيــيــد  3400 عــنـــصــرا من
الـــــنــــظـــــام الــــســـــوري). واشــــار
ي اردوغـــان خالل الـــيـــوم الـــعـــا
للـمرأة في أسـطنـبول إن (تـوجيه
النظـام السـوري كافة قـواته نحو
إدلـب في وقـت يــــــخــــــضـع ثــــــلث
أراضـيه الحـتالل تـنـظـيم ي  ب 
ك اإلرهــابي يـــشــيـــر إلى غــايــات
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افـــادت خــلــيـــة االعالم االمــني عن
مـقـتل 25 داعـشـيـا وتـدمـيـر انـفاق
ومـــعــســكــرات تـــدريب في قــضــاء
مـخمـور. وقال بـيان امس (قوة من
جــهــاز مــكــافــحــة االرهــاب نــفــذت
بــالـتـنــسـيق مع طـيــران الـتـحـالف
الـــدولي عــمــلــيــة انــزال جــوي في
مــنـطــقـة جــبـال قــرة جـوغ جــنـوب
قـضـاء مخـمـور واشتـبـكت مع عدد
مـن الــدواعش تــبــعــتــهــا ضــربـات
جـــويــة مــتالحــقــة حــيث أســفــرت
الــعـمـلـيــة عن مـقـتل  25 إرهــابـيـاً
وتــدمـيـر تـسـعـة انـفـاق فـضال عن
مـعـسكـر للـتدريب). وكـشفت وزارة
الـدفاع االمريكية عن مقتل جندي
امــريــكـيــ واصــابـة عــنــاصـر من
قـــوات االمن الــعـــراقــيــة بـــنــيــران
مــعــاديـة خـالل تـنــفــيـذ مــهــمـة في
الــعـراق. واطـاحت االســتـخـبـارات
سؤول مفـارز تفخيخ الـعسكريـة 
حـافظة داعـش في قضـاء القـائم 
االنــبــار . وقـال بــيـان امس مــفـارز

شـعبة االستخبارات العسكرية في
الــفــرقــة الــثــامــنــة بــالــتـعــاون مع
ـــشــاة 30 اســـتـــخـــبـــارات لـــواء ا
تـكـمـنت مـن القـبـض علـى مـسؤول
مــفـارز الــتـفـخــيخ في داعش وهـو
ـوجب ـطـلــوبـ لــلـقــضـاء  مـن ا
ادة 4 مـذكـرة قـبض وفـق احـكـام ا
ارهاب). الى ذلك  صـدقت محـكمة
ــركــزيــة في رئــاســة الـــتــحــقــيق ا
اســــتـــئـــنـــاف بـــغـــداد الـــرصـــافـــة
االحتادية اقوال اربعة متهم عن
ــــة ابــــتــــزاز صـــاحـب مـــول جــــر
جتــــاري اضـــافـــة الى مـــواطـــنـــ
مــيـسـوري احلـال واجــبـارهم عـلى
دفـع مبالغ مـاليـة لهم. واشـار بيان
جملـــلس الــقـــضــاء االعــلى تـــلــقــته
ـتــهـمـ (الــزمـان) امـس الى إن (ا
االربــعــة صـدقت اقــوالـهـم من قـبل
الـقـاضي اخملتص بـعدمـا اعتـرفوا
بـانهم كـانوا يدعـون انتـمائهم الى
ـبالغ هـيئـة احلشـد الشـعبي وان ا
الــــتي جتـــمـع تـــوزع كـــتـــبـــرعـــات
لـعـوائل شـهـداء احلـشـد والى دعم
واد الـعملـيات العـسكريـة كشراء ا

الـغذائـية وغـيرهـا  وفي حال عدم
مــوافــقـتــهم يــتم اسـتــهــدافـهم عن
طــــريـق الـــتــــهـــديــــد بــــالـــقــــتل او
اســــتـــهـــداف مـــحـــال عـــمـــلـــهم او
مـنـازلهم) مـبـينـا ان (عمـلـية الـقاء
تهم تمت من قبل الـقبض على ا
مـــديــريـــة امن احلــشـــد عن طــريق
ـشتكي صاحب شـكوى تقـدم بها ا
مـول زيونـة بعدمـا طلـبوا منه دفع
خـمسـة ماليـ دينار شـهريـاً لدعم
عــــوائـل الــــشـــهــــداء واجلــــرحى)
واوضـح الـــبــيـــان انه (بـــعـــد مــدة
ـــول حــــصل خـالف مع صــــاحب ا
مـــطــالــبـــ مــنه دفع مـــبــلغ ثالثــة
مــلــيــارات ديــنــار وفي حــالــة عـدم
ــول الـــدفـع ســيـــتم اســـتـــهـــداف ا
وحــرقه) الفــتــا الـى ان (احملــكــمـة
ادة صـدقت اقوالهم وفـقا الحكام ا
الـرابـعـة /  1 مـن قـانـون مـكـافـحة
االرهـــاب رقم  13 لـــســنــة 2005).
وأصـدرت محكـمة جنايـات ميسان
ـدة  15 عــامـا حــكـمـ بــالـسـجن 
بــحق مــدانــ اثـنــ مع غــرامـات
واد ـتاجـرة با ة ا مـاليـة عن جـر

اخملـدرة. وقـال الـبـيـان ان (الـهـيـئة
االولـى حملـكـمــة جـنـايــات مـيـسـان
نـــظــرت دعــويـــ اثــنــ تـــتــعــلق
ـواد اخملـدرة وحــكـمت عـلى كل بــا
مــــدان بـــالـــســـجن  15 عــــامـــا مع
غـرامـات مـالـية بـحـقـهمـا مـقـدارها
عشرة مالي دينار وفي حالة عدم
ــدة ســنـة الــدفع يــتم حــبــســهـمــا 
ـدانـ هم واحــدة) واضـاف ان (ا
مـن ســكــنـــة مــحــافــظـــة الــبــصــرة
وقـــدمــوا الى مــحــافــظــة مــيــســان
وقــامــوا بـشــراء مــادة الـكــرســتـال
اخملــدرة بــوزن ثالثــة كــيــلــو غـرام
وخـالل عــودتــهم الـى احملــافــظــة 
الـقي القـبض عليـهما وسط مـدينة
الـعـمـارة عن طـريق مفـرزة تـمـكنت
ــواد اخملـدرة) وتــابع مـن ضـبط ا
ان (االحـكام الصادرة بحقهم تأتي
ــادة 28/اوال من وفـــقــا الحـــكــام ا
ـــــؤثــــرات قـــــانـــــون اخملــــدرات وا
الـعقـلية رقم 50 لـسنة 2017). من
جـــــهــــة اخــــرى  كـــــشــــفت دائــــرة
الــتـحــقـيــقـات فـي هـيــئـة الــنـزاهـة
االحتـاديـة عن تـمـكُّن مالكـاتـها في

مـحـافـظـة صالح الـديـن من تـنـفـيذ
عــمـلـيـة ضـبط بـحق مـديـر مـحـطـة
وقــود حـكـومـيـة. وقـال بـيـان امس
أن (فــريــقــاً مــيــدانــيــاً من مـالكـات
مـكتب حتقـيق صالح الدين التابع
لـلـهيـئـة انتـقل إلى مـحطـة تـكريت
ـة احلـكـومـيـة وقـام بـضـبط الــقـد
مـديـر احملطـة بـعد أن تـبـيَّن وجود
ـسـمـوح في عـدد فــروقـات خـارج ا
ــضـــخــات) مـــشـــيــرا الى ان مـن ا
ركزية عايـرة ا (وحـدة القيـاس وا
ـــنــــتـــجـــات فـي شـــركــــة تـــوزيـع ا
الـــنـــفــطـــيــة  –فـــرع صالح الـــدين
أثـــبـــتت وجـــود الــفـــروقــات بـــعــد
ـضــخـات في قــيــامـهــا بــتـكــيـيـل ا
احملـطـة) وأضـاف انـه ( تنـظَّــيم
ـبرزات مـحـضـر ضـبطٍ أصـولي بـا
ـضـبوطـة في العـملـية الـتي تمَّت ا
بـناءً على مذكرة قضائية وعرضها
تهم على قاضي محكمة بـصحبة ا
حتـــقــيق صالح الــدين اخملــتــصــة
بـقضايا النزاهة الذي قرر توقيف
ادة  339 من ـتهم وفقاً ألحكام ا ا

قانون العقوبات). 
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حقق فـريق الطـلبـة فوزا مـهما
عـــــلى فـــــريق الـــــصــــنـــــاعــــات
الــكــهـربــائــيــة بــثالثــة أهـداف
ـباراة مقـابل هـدف واحد في ا
الـتي جـرت أمـس االثـنـ عـلى

مـلــعب الـشــعب الـدولـي حلـسـاب
اجلـولة اخلـامـسـة من مـنـافـسات
ـمـتاز بـكـرة القـدم الذي الدوري ا
يقـام بال جمهـور تنـفيـذا لقرارات
جلنـة األزمة احلـكـوميـة للـحد من

انتشار فايروس كورونا.
وانتـظر األنـيق حتى الـدقيـقة 78

لــيــفــتـتـح الــتـســجــيل عن طــريق
البديل علي كـر ثم يضيف بعد
دقــيــقــتــ مــحــمــد خــالــد جــفـال
الـــهـــدف الــثـــاني فـــيـــمـــا قــلص
احملــتــرف رحـــيم اوالبي الــفــارق
بــــإحـــرازه هــــدف الـــصــــنـــاعـــات
الكهربائـية في الدقيقة  87 وعاد

الـطلـبـة عن طـريق الـبـديل مـظـهر
احمد ليسـجل هدف الفوز الثالث
في الــدقــيــقـة  89 الــتي مــنـحــته
ثالث نقـاط ثـميـنـة رفعت رصـيده
ركز إلى سبع نقاط متـقدما إلى ا
اخلــامس خـــلف الــزوراء بــفــارق
األهـداف وبــقى رصـيــد اخلـاسـر

ـــركـــز عـــنــــد ست نـــقــــاط في ا
التاسع.  

من جــانب آخـر تــلــقى االحتـاد
الـعــراقي لـكــرة الـقــدم إشـعـارا
رســمـــيــا من االحتـــاد الــدولي
لــكـــرة الــقــدم (فــيـــفــا) يــقــضي
بتـأجـيل التـصفـيـات اآلسيـوية
ـؤهلـة لكـأس العالم زدوجة ا ا
 2022 وكــــأس آســــيــــا 2023

بسبب فيروس كورونا.
ــكـــلف بــإدارة االحتــاد وقــال ا
الـــعــراقـي أحــمـــد عـــبــاس في
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــفـــيــة إن
االحتاد الـعـراقي تـلقى خـطـابا
رسميا بتأجيل الـتصفيات بعد
دخـول هــوجن كــوجن في حــالـة
ؤمل طوار والتي كـانت من ا
مالقـاة منـتـخـبـها في الـ 31من
شـهــر اذار اجلــاري فـضال عن
انتشار الفايروس بشكل سريع

في مختلف الدول اآلسيوية. 
وأضـــــــاف ان االحتـــــــاد أبـــــــلغ
اجلهـاز الفني لـلمـنتـخب بقرار
االحتـاد الــدولي الــذي يــقـضي
ـبـاريات لـتكـون لديه بتـأجيل ا
رؤيـــة في تـــغـــيــيـــر مـــنـــهــاجه
التـحـضـيري لـلـمنـتـخب حسب
ـنـتخب تـغـيرات ويـتـصدر ا ا
الــعــراقي اجملــمـوعــة الــثــالــثـة
بــرصــيـد  11نــقــطــة مــتــقــدمـا
بـفـارق نــقـطـتـ عـن الـبـحـرين
الــوصـــيف بــعـــد مــرور خــمس

جوالت.
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تـلـقت األمـانة الـعـامـة جملـلس وزراء الـداخـلـيـة العـرب بـاسـتـنـكـار بـالغ نـبأ
التـفجـير اإلرهـابي الـذي استـهدف مـوكب عبـد الـله حمـدوك رئيس مـجلس

الوزراء في جمهورية السودان. 
وقال بـيان تلـقته (الـزمان) امس إن (األمـانة العـامة إذ تعـرب عن ارتيـاحها
لـسالمـة رئـيس مـجـلس الـوزراء ومـرافـقـيه لـتـدين بـكل حـزم هـذه الـعـمـلـية
اإلرهـابـية) مـعـلنـةً (تضـامـنهـا الـتام ووقـوفهـا الـكامل إلـى جانب الـسودان
الـعـزيـزة في مـواجهـة الـتـطـرف واإلرهـاب وإنـها عـلى ثـقـة بـأن هـذا الـعمل
اإلرهابي لن يـزيد الشعب السوداني إال تضامنا وتالحماً مع أجهزة األمن
ـا يخدم في مواجـهة اإلرهـاب واإلجرام لتـعزيز مـناخ األمن واالسـتقرار 

التنمية واالزدهار).
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جــددت وزارة الـصــحــة دعـوتــهـا
ـــــواطـــــنـــــ بـــــااللـــــتـــــزام الى ا
بـاالجـراءات الـوقــائـيـة لـلـحـد من
انــتـشــار فـايــروس كـورونــا بـعـد
تشـخـيص حـاالت اصابـة جـديدة
في عدد من احملافظات  في وقت
اعلن اقـليـم كرسـتان ومـحافـظات
جـــنــوبـــيـــة عن تــعـــطـــيل الــدوام
الــرســمي كــأجــراء احـتــرازي من
الـفــايـروس . واطــلـعـت (الـزمـان)
على منـشور لـلوزارة في موقـعها
الرسمي جاء فيه (ضرورة التزام
ـواطـنــ بـطـرق الــوقـايـة الـتي ا
حتــــد من تــــفــــشي الــــفــــايـــروس
وظهور حاالت اصـابة جديدة من
خالل االلتـزام بـأرتداء الـكمـامات
في االمــاكن الــتي تــشــهــد زخــمـا
بــــاحلــــركــــة وجتــــنب مـالمــــســـة
االشــخــاص الـــذين يــعــانــون من
اعراض االنـفالونـزا وكـذلك غسل
س ـــتـــكـــرر وجتـــنب  الـــيـــدين ا
الــعـ واالنـف والـفـم بـايــد غــيـر

ــواطـنـ الى نـظــيــفـة) داعـيـة ا
(الــتـعــاون ونـشــر طـرق الــوقـايـة
والتوعـية لضمـان االمن الصحي
واحلــد من الــفـايــروس اخلــطـر).
وأعـــلـــنت دائـــرة صــحـــة بـــغــداد
رضى الـسبعة الكرخ عن شـفاء ا
بـكـورونـا في مــسـتـشـفى الـفـرات
الــعــام.وقـال مــديــر عــام الــدائـرة
جاسب لطيف احلجامي في بيان
 امس (ظهرت نتائج الفحوصات
اخملـتبـريـة الـتوكـيـديـة للـحـالـت
ستـشفى وكانت تبـقيتـ في ا ا
الــنــتـيــجــة سـالــبــة وسـيــغـادران
ـــســـتــشـــفى االن) واضــاف ان ا
ـــرضى (بـــذلـك يـــكـــون جـــمـــيع ا

ـــســـتـــشـــفى  الـــســـبـــعـــة في ا
تماثلهم للشفاء بصورة تامة ولم
يتبق منـهم احد). وسجلت دائرة
صـــحــة ديـــالى إصـــابــة جـــديــدة
بـالـفـايــروس. وقـالت الـدائـرة في
بــــيــــان امس انـه ( تـــســــجــــيل
إصـــابــة جـــديــدة بـــكــورونــا وان
ــــؤكـــدة حـــصــــيــــلــــة احلــــاالت ا
باحملافظـة بلغت ثالث اصابات).
واكـدت مــديـريـة صــحـة حـلــبـجـة

ــســتــجـد خــلــوهــا من كــورونـا ا
وذلك بعد ظـهور نتـائج اثن من
شـتـبه باصـابتـهم بـالفـايروس. ا
ديرية في بيان امس انه وقالت ا
(بــعـد مــضي يــومـ عــلى زيـارة
ـســتــشــفى مــعــاجلـة مــريــضــ 
صـاب بـاالسلـحة الـكيـميـاوية ا
في حــــلــــبــــجــــة كــــان يُــــشــــتــــبه
بــإصـابــتـهــمــا بـالــفـايــروس لـكن
نـتــائج الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
ا يـعني ظهـرت وكانت سـلـبيـة 
انهـمـا غيـر حـاملـ لـلفـايروس).
وعطـلت حـكومـة اقـليـم كردسـتان
ـــؤســســات الـــدوام في جــمـــيع ا
احلـكـومـيـة اعـتـبارا مـن يـوم غدا
الى يـوم 26 من الـشــهـر اجلـاري
واجـهة كـورونا. كإجـراء وقائـي 
وفي الــــنــــجف  افــــادت قــــيـــادة
شرطة احملافظـة بأن خلية األزمة
اتـخـذت 13 إجــراء لـلــوقــايـة من
الـــفــايـــروس  من بــيـــنــهـــا غــلق
ـــوالت ـــنـــاســـبـــات وا قـــاعـــات ا
ـقاهـي بشـكل مـؤقت وتـعـفـير وا
السجون ومنع دخول وافدين من
بـعض الـدول. واعـلـنت مـحـافـظـة

ـــــثــــنى عـن تــــعــــطــــيل الــــدوام ا
الـرسمي فـي قضـاء اخلـضـر بـعد
تسجـيل اصابة واحـدة بكورونا.
وقــال احملــافظ احــمــد مــنــفي في

بــيـان انه (تــقـرر تــعـطــيل الـدوام
الـــرســـمـي في قـــضـــاء اخلـــضـــر
بـــاحملــافـــظــة عـــشــرة أيـــام بــعــد
تـــســــجــــيــــله اصــــابــــة مــــؤكـــدة

كشـفت بـكـورونا). وفـي ذي قار  
مــصـادر عن تــســجـيل اول حــالـة
اصــــابـــة في قـــضــــاء الـــشـــطـــرة
باحملافظـة. كما سجـلت احلكومة

احملــلــيـة في الــبــصــرة أول وفـاة
بالـفـايروس. وقـال بـيان امس ان
ـتـوفي بــالـكـورونـا رجل مـسن (ا
وقـــادم من ايـــران) واضـــاف انه
المـسـ (سـيــتم حـجــر جـمـيـع ا
للـمتـوفي في ردهة خـاصة لـلعزل
 جتـــهــيـــزهـــا في مــســـتـــشــفى
الـصــدر الـتــعـلــيـمي) مـبــيـنـا ان
(حـكـومة الـبـصـرة قـررت تـعـطيل
الــدوام في الــدوائــر احلــكــومــيـة
لغاية  22 آذار مستـثنية من ذلك
الــدوائــر االمــنــيــة والــصــحــيـة).
وعـلـقت وزارة اخلـارجـيـة الـعـمل
الـقـنـصـلي بـسـبب كـورونـا. وأكد
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة أحــمـد ا
الـــــصـــــحـــــاف فـي بـــــيـــــان امس
(استمرار تعـليق تقد اخلدمات
في الدائـرة الـقنـصلـيـة لغـاية 21
قررات جلنة آذار اجلاري عمالً 
األمـــر الــــديـــواني 55 اخلـــاصـــة
بــإجــراءات مــواجــهــة كــورونــا).
ودعـــــا جــــهـــــاز االمن الـــــوطــــني
ــواطــنــ ووســائل االعالم إلى ا
توخي الـدقة في إسـتقـاء األخبار
ـتــعـلــقـة بـكــورونـا فـيــمـا حـذر ا

مــطــلـــقي الــشــائــعــات ومــروجي
ـهم الى األخـبـار الـكــاذبـة بـتـقـد
الـقـضـاء. وكـان عـضـو مـفـوضـية
حقوق االنسان في العراق فاضل
الــغـراوي قــد كــشف عن تــوثـيق
فوضية عـدم تطبيق االجراءات ا
ـتابـعة تـخذة من خـليـة االزمة  ا
انـتـشـار كـورونـا. وقـال الـغـراوي
ــفــوضــيـة وثــقت في بــيــان إن (ا
ـتـخذة عـدم تـطـبـيق االجـراءات ا
تـابـعة انـتـشار من خـليـة االزمـة 
الفـايروس في تـقلـيل التـجمـعات
ـؤسـسات في االمـاكن الـعـامـة وا
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة ومـــراقـــبـــة ا
بالشـكل الكـامل برغم  منـخطورة
احلالـة ونـتائـجهـا الـسلـبيـة على
اجملـتــمع) الفــتــا الى ان (هــنــاك
خــــلـال واضــــحــــا ومــــؤشــــرا في
تطـبيـق اجراءات الـعزل الـصحي
وامــاكن االيــواء لـلــمــشــتـبـه بـهم
ـتـطـلـبـات الالزمة وعـدم تـوفيـر ا
للفرق الصحيـة القائمة على هذه
واقع). وفي ايـران افادت جلـنة ا
ــــان االمـن الــــقـــــومي فـي الــــبـــــر
اإليـرانـي بـأن فـيــروسـا مــجـهـوال

قــاتال يــخــتــلف عـن كــورونــا قـد
ظــــهـــر فـي إحـــدى احملــــافـــظـــات
اإليرانية وتسبب في وفاة امرأة.
واكدت وزارة الداخـليـة الكويـتية
الـسـمـاح بـاسـتـخراج إذن الـعـمل
وجتــديـد اإلقــامـة لــلــعـامــلـ في
ن هم خـــارج الـــقـــطـــاع األهـــلـي 
البالد نظرا للظروف االستثنائية
الــتي تـمــر بـهــا الـكــويت والـدول
اجملاورة من انتـشار الـفايروس .
وســجـــلت اإلمــارات  14إصــابــة
جـديـدة بـكـورونـا لـدى أشـخـاص
من جـنـسـيـات مـخـتـلـفـة. وعـلـقت
اخلــطــوط اجلــويــة الــلــبــنــانــيــة
الـرحالت مـؤقـتـاً إلى الـسـعـوديـة
والكويت وقطر. وذكرت اخلطوط
في بيـان أنه (في ضـوء الـقرارات
الــتي اتــخــذتــهــا عــدد من الــدول
بــشــأن إجـــراءات إيــقــاف حــركــة
الـسـفـر بـهـدف احلـد من انـتـشـار
كـــورونــا تـــعــلـن شــركـــة طــيــران
الـشرق األوسط تـعـلـيق رحالتـها
مـــوقـــتـــاً من وإلـى الـــســـعـــوديــة
ودولـــتي الـــكــويت وقـــطـــر حــتى

إشعارا اخر). 
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جنح فـــريق مـــشــتـــرك من رجــال
دني االطفاء في مديـرية الدفاع ا
في الـنــجف والـكـوفــة من اخـمـاد
حــريق انــدلع في ســوق جتـاري.
وقــــال مــــســــؤول إعالم الــــدفـــاع
دني بـاحملـافظـة عـلي تويج في ا
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
ــدني تـمـكـنت من (فـرق الـدفـاع ا
الـسـيـطـرة عـلى حـريق انـدلع في
احد األسـواق التـجـارية الـكبـيرة
ــنــزلي ضـمـن قـاطع لــلــتـســوق ا
الــكـــوفــة) واضــاف ان (اخـــمــاد
احلريق شـارك فيه  5فرق إطـفاء
دون وقــــوع إصـــابـــات بـــشـــريـــة
تـذكـر) مـؤكـدا ان (مــديـر الـدفـاع
ـــدني في احملــافـــظــة الــعـــقــيــد ا
احلــقـــوقي رشــيـــد ثــابت اشــرف
عـلى اخـمـاد احلريـق الذي انـدلع
نـتـيـجـة تـمـاس كهـربـائي داخـلي
بــحــسب فــنــيــ مــخــتـصــ في
ـــــــــدني دائــــــــرتـي الـــــــــدفــــــــاع ا

والــكــهـــربــاء). وفي بــغــداد أفــاد
مــصــدر  بــأن مــدنــيــ أصــيــبـا
جراء انفجار عبـوة الصقة مثبتة
ــصـدر في أسـفـل عـجـلــة. وقـال ا

تـصـريح امـس إن (عـبـوة الصـقـة
كانت مثبتة أسفل عجلة نوع كيا
ا في منـطقـة الـشعب انـفجـرت 
أسفرت عن اصـابة مدنـي اثن

بــجـروح) مــشــيــرا الى ان (قــوة
أمـنـيـة طــوقت مـكـان احلـادث في
مـا  نـقل اجلـريـحـ إلى أقـرب

مستشفى لتلقي العالج). 
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