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(وبحسب ما لديـنا من معلومات
¨ فــأن الــيــوم ســتــعــقــد جــلــســة
ـــنـــاقـــشـــة اســـمــاء مـــســـائـــيـــة 
ــرشــحــ لــلـوزارات). وكــشف ا
الـــقــيـــادي فـي حتـــالف الـــبـــنــاء
صـــبــاح الـــكــربـــولي عن تـــقــد
خـمـسة أسـمـاء لـكل وزارة.وذكـر
الـكــربـولي في تــصـريح امس ان
(األسـمــاء اخلـمـســة الـتي قـدمت
ـهـدي لـكل وزارة تـخضع لـعبـد ا
للـتبـاحث بشـأن اختـيار األنسب
مــنــهــا)¨  الفــتـــا الى ان (تــقــد
االسماء يأتي كاسـتحقاق وطني
وانتـخابـي ومطـالبـاتنـا انطـلقت
من معاناة مـجتمعـنا في اختيار
وزراء أكفاء)¨ واضاف ان (الكتل
الــســيـــاســيـــة أعــطت مـــســاحــة
ــهــدي وهــنـاك واســعــة لــعــبــد ا
ــوضـوع). تــعــاونــا ومــرونــة بــا
بــــدوره ¨  اتــــــهم الـــــنـــــائـب عن
إئتالف الـنصـر فالح عبـد الكر
ــكـلف رئــيس مــجـلس الــوزراء ا
بالتفـرد بتشكـيل احلكومة. وقال
عـبــد الـكـر ان (ئــتالفه يـنـاقش
بكل وضـوح الـذهاب لـلـمعـارضة
اإليجابـية وال نـطمح بأي  وزارة
ـلك أي معـلـومات عن كـوننـا ال 
ن مـاهــيـة تـشـكــيـلـة الـوزارات و
هـــذه الــوزارات)¨ مـــوضـــحــا ان
ــهـــدي وبـــعض الـــكــتل (عــبـــد ا
ـراد تـفــردوا بـتـســمـيـة وزراء وا
ــــان مــــنـه ان يــــأتـي الى الـــــبــــر
بــكـــابــيــنــة من  14 وزيــرا وهي
منقوصة)¨ وتابع عبد الكر ان
ــعـلــوم لـدى اجلــمـيع ان عــبـد (ا
هـدي لديـه حوارات مع الـكثـير ا
تـلك معـلومة عن من الكـتل وال 
الـكابـيـنـة الوزاريـة او الـبـرنامج
قــال احلـــكـــومـي). من جـــانـــبه ¨ 
النائب عن حتـالف سائرون علي
مــهـدي ان ســيـاســة فـرض األمـر
ـــبــــاحـــثـــات الـــواقـع عـــادت بــــا
السـيـاسيـة الى مبـدأ التـوافقـية.
وشـدد مـهــدي في تـصـريح امس
ـكـلف ان عـلى (رئـيـس الـوزراء ا
يــــكـــون عــــلى صــــلـــة بــــالــــكـــتل
السـياسـية عـند تـشكـيل كابـينته
ـشـهد الوزارية)¨ الفتـا الى ان (ا
الـسـيـاسـي احلـالي عـاد بـنـا الى
الــتــوافــقــيــة من جــديــد بــســبب
سياسـة فرض األمـر الواقع التي
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مؤكدا ـهدي)¨  طبـقت على عـبد ا
ان (الضـغـوط التي تـمـارس على
هدي تضطره الى ان يأتي عبد ا
بــشـخـصــيـات قــريـبـة مـن الـكـتل
الكبيرة في التشكيلة احلكومية
مـكن ان تتنازل الكتل فمن غير ا
عن اســـتــحـــقـــاقــهـــا احلـــكــومي
ـثـلـون عن لـيـشـغل مـنـاصـبـهـا 
أحــزاب أخـــرى). الى ذلك  تــوقع
نـــائـب رئـــيس الـــوزراء األســـبق
سالم الـزوبـعي اإلطـاحـة بـشريك
سـيـاسي في تـشـكـيـلـة احلـكـومة
ـــقـــبــــلـــة.وقـــال الــــزوبـــعي في ا
تــصــريح امس (اعــتـقــد ان عــبـد
ـــهــدي يـــحــتــاج الـى اإلطــاحــة ا
بـــأحـــد الــــشـــركـــاء فــــلـــيس من
الــضــرورة إرضــاء اجلـمــيع واال
فسنعود للمربع األول)¨ وأضاف
ـهدي (حـتى هذه الـلـحظـة عـبد ا
مـلــتــزم بــالــتــوافق في تــكــلـيــفه
بــتــشـكــيل احلــكـومــة وهــو أمـام
خـيـارين األول ان يـكـون طـامـحـاً
ـنــصب كـرئـيس وزراء حـزبي بـا
سـتقـبل واخليـار اآلخر ان في ا
يـــكـــون رئـــيـــســـاً مـــســـتـــقالً مع
كـابيـنـته). فيـمـا جدد زعـيم تـيار
احلـكـمـة الـوطـني عـمـار احلـكـيم
ـقـبلـة بتـلبـية دعـوته للـحكـومة ا
ثالث أولويات . وقال بيان امس
ان (احلــكــيم بـحـث مع الـســفــيـر
الــكَــنــدي بــول غــيــبــارد الــســبلَ
الــكــفـــيــلــة بــتــعـــزيــزِ الــعالقــات
شترك الثنائية وآفـاق التعاون ا
بــ الــبـلــدين)¨ وجــدد احلـــكــيم
الـتـأكيـدَ عـلى (ضـرورةِ أن تـكونَ
اخلـدمـاتُ وتـوفـيـرُ فـرص العـمل
ومـــحــاربـــة الــفــســـاد عــلى رأس

قبلة).  أولوياتِ احلكومة ا
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ــــقـــــراطي رفض احلـــــزب الـــــد
الـــكــــردســـتــــاني الــــتـــخــــلي عن
اســـتـــحــــقـــاقه االنـــتــــخـــابي في
التشكيلة الوزارية اجلديدة التي
رجـح االحتـــــــــــاد الــــــــــوطــــــــــنـي
الـكـردستـاني عـقـد جلـسـة الـيوم
ـنـاقـشـة مـا  حـسـمه االربـعـاء 
من هذه الكـابينـة . وقالت رئيس
ـقـراطي فـيان كـتـلـة احلـزب الـد
صــــبـــري في تــــصـــريح امس ان
(اجلــمـــيـع اتــفـق عـــلى تـــمـــريــر
هدي بـعد توضيح كابيـنة عبـد ا
الـبـرنـامج احلـكـومي والـكـابـيـنة
الـــوزاريـــة وحــسـم الــتـــســاؤالت
عـــــــلــــــــيـــــــهـــــــا)¨ وأضـــــــافت ان
(اســتــحـــقــاقـــنــا االنــتـــخــابي 3
وزارات بينها سـيادية واألقليات
ستحصل على واحدة)¨ واشارت
ــهــدي قــريب من الى ان (عــبــد ا
الشعب الـكردستـاني ومن جميع
الـكتل الـسـيـاسيـة وعـلـيه توافق
لكفاءته ومـهنيته وهـذا ما دفعنا
لـلــمــشــاركــة بــقــوة في تــشـكــيل
احلكـومة)¨ واوضحت ان (هـناك
ثالثـة مـبـاد مـهـمـة في تـشـكـيل
احلكـومة هي الـتوافق والـتوازن
كونات والشراكة احلـقيقة بـ ا
ـهدي سـيلـتزم ونعـتـقد ان عـبد ا
بــهـا)¨ وتــابــعت صــبــري (لــيس
هـنـاك خــشـيـة في تـقـد أسـمـاء
قبل سـاعـات من التـصـويت على
الكـابـينـة الوزاريـة ونحن نـعرف
الــشـخــصـيـات الــتي رشـحــنـاهـا
وسنـحـاول بان تـمر كـابيـنة عـبد
ـــهــدي بــكـل سالســة وجنــاح). ا
ورجح الـنـائب عن كـتـلـة االحتاد
الوطني الـكردستـاني ريبوار طه
ان تـعـقـد جـلسـة مـسـائـيـة الـيوم

االربـعـاء لـلــتـصـويت عـلى مـا 
حـسـمه مـن الـكـابـيـنـة الـوزاريـة.
وقـــال طه في تـــصـــريح امس ان
(االحتـــــاد الـــــوطـــــني يـــــســـــعى
لـلحـصـول عـلى وزارة واحدة او
وزارتـ بـالــكـابـيـنـة احلـكـومـيـة
احلالية)¨ واضاف (قدمنا اسماء
مرشح الحدى الوزارات نعتقد
تـلـكـون الكـفـاءة والـقدرة انـهم 
عــلى تـــقـــد االفــضـل لــلـــعــراق
وشــــــــعــــــــبه)¨ واشــــــــار الـى انه

فيان صبري 
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ــقـبل ان (طــقس يـوم اجلــمـعـة ا
سيكون في الوسطى واجلنوبية
غــائـمــا مـع زخــات مــطــر تــكـون
رعـديــة احـيــانـا كــمـا يــتـصــاعـد
الغبار في بعض االماكن يتحول
ابتداءا من االقـسام الغـربية الى
غــائـم جــزئي فـــيــمـــا ســيـــكــون
الطـقس في الشـمالـية غـائما مع
زخات مطـر تكـون رعدية احـيانا
يــتــحـــول ابــتـــداءا من االقــســام
الـــغـــربـــيـــة الـى غـــائم جـــزئي).
كـسيك اآلالف وأجلت سـلطـات ا
طـلة على من سكـان السـواحل ا
احملـــــيـط الـــــهـــــادي وتـــــوقـــــفت
الدراسة وغـطى الناس مـبانيهم
بألواح خشبية حماية لها تأهبا
لإلعـــصـــار (ويال) الـــذي يـــهـــدد
ـنــتـجـعـات الـسـيـاحـيـة بـريـاح ا
عاتية وأمطار غزيرة. وقال بيان
امس ان (الــــســــكــــان اغــــلــــقـــوا
الــــنـــوافــــذ واألبــــواب بــــألـــواح
خـشـبـية كـبـيـرة وكـذلك الـفـنادق
ـمـشى الـتـاريـخي ـطـلـة عـلى ا ا
وسـط مــــــديــــــنـــــة مــــــاســــــاتالن
ـزارات الــســاحـلــيــة وهــو من ا
الـسـيــاحـيـة في واليـة سـيـنـالـوا
ـتــوقع أن يـكـون ويال وان من  ا
أحد أقوى األعاصـير التي تصل
للمكـسيك من احمليط الهادي في
ـاضـيـة ومن األعـوام الـقـلـيـلـة ا
ـنتـظر أن يـجـتاح مـنـطقـة على ا
بــعـــد بــضــعـــة أمــيـــال جــنــوبي
مــــاســــاتالن بــــحــــلــــول الــــيـــوم

االربعاء).

الــغــربــيـة) واضــاف عــطــيـة ان
ـطـرة (سـحـب ركـامـيـة رعــديـة 
تــؤثــر عــلـى جــنــوب مــحــافــظــة
الــبـــصــرة وشـــمــال مـــحــافـــظــة
مــيـســان تـتــجه شـرقــا وان هـذه
الـسـحـب  تـسـتـعـد لـلـدخـول الى
غرب محـافظتي نيـنوى واالنبار
وبـــذلـك تـــســـتـــمـــر حـــالـــة عـــدم
ـنـاخـية). االسـتـقـرار االوضـاع ا
فـيــمــا اكــدت الـهــيــئــة في بــيـان
تــلـقــته (الــزمـان) أمس (تــسـاقط
امــطــار قــد تــكــون رعـديــة خالل
ــتــبــقــيــة من االســبــوع االيــام ا
اجلــاري مع تـــصــاعــد لـــلــغــبــار
ـنـطـقـة وسـيــكـون الـطـقس فـي ا
الوسـطى اليـوم  االربعـاء غائـما
جزئـيا الى غـائم مع زخات مـطر

مــتـفـرقـة تـكــون رعـديـة احـيـانـا
فـيـمـا سـتـرتـفع درجـات احلرارة
قــــلـــيال عـن الـــيــــوم الــــســـابق)
واضــــــــاف أن (الــــــــطــــــــقـس في
الـشـمــالـيــة سـيــكـون غـائــمـا مع
تـــســاقط امـــطـــار خــفـــيـــفــة الى
مـتوسـطة الـشـدة فيـمـا سيـكون
في اجلنـوبيـة غائـما جـزئيا الى
غــائـم مع فــرصــة لــزخــات مــطـر
متفرقة ليال) واوضح البيان ان
سيكون (طقس يوم غد اخلميس
 في الوسطى واجلـنوبيـة غائما
مـع زخــات مــطــر تــكــون رعــديــة
احــيـانـا كـمـا يـتــصـاعـد الـغـبـار
فـــيـــمـــا ســيـــكـــون الـــطـــقس في
الشـماليـة غائـما مع زخـات مطر
تكون رعديـة احيانا) واشارالى
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عـــــــزت وزارة الـــــــزراعـــــــة ســـــــبب
انــــخـــفــــاض انـــتــــاج احملــــاصـــيل
الـــزراعـــيــــة ضـــمن اخلـــطـــة الـــتي
ـزارع سـتـشـرع بطـبـيـقهـا عـلى ا
ـــــــائــــــيــــــة الـى شح االطـالقــــــات ا
ـناخـية  مـشـيرة الى والـتغـيرات ا
ان الـــوزارة حتــاول ايــجــاد بــدائل
اخـــرى مـن خالل االعـــتـــمـــاد عـــلى
وسـائل حـديـثـة ومتـقـدمـة للـتـقـليل
ـائي . وقـال وكيل مـن االستـهالك ا
الـــوزارة مــهــدي ضــمـــد الــقــيــسي
لـ(الـــزمــــان) امس ان (انـــخـــفـــاض
انـتــاج احملـاصـيل الـزراعـيـة يـعـود
ـائية من دول الـى شح االطالقات ا
اجلــــوار فـــضـال عن الــــتـــغــــيـــرات
ـــنــاخــيـــة نــتـــيــجــة االحـــتــبــاس ا
احلـراري وقلة االمـطار ما ادى الى
ــزروعــة) ـــســاحــات ا تـــقــلــيص ا
واضـاف ان (الوزارة تـعمـل جاهدة
عـلى اتباع اسالـيب اخرى متطورة
مـن خالل التوسع بأستخدام االبار
واالعــتـمــاد عـلى الــري بـالــتـنــقـيط
ـائي) لــلــتـقــلــيل من االســتـهـالك ا
ـيـاه واوضـح الـقـيــسي ان (مـلـف ا
ـائـية ومن وارد ا يـرتـبط بـوزارة ا
الــنــاحـيــة الــدبـلــومــاسـيــة بـوزارة
اخلـارجـية وكال الـوزارت تـعمالن
عنية على ايجاد حلول مع الدول ا
لــلـحــصــول عـلى حــصـة الــعـراق)
داعــيــا مـجــلس الــنــواب الى (اخـذ
ــا يـــتــعــلق بــهــذا اجلــانب دوره 
ـنظـمات االخـرى للـضغط وكـذلك  ا
عـلى دول اجلوار لـغرض احلصول

ائية).  على االستحقاقات ا
مـن جـــانـــبه  رأى الــــنـــائب فـــرات
الــتـــمــيــمي أن اخلـــطــة الــزراعــيــة
اجلديدة ستجعل العراق يخسر ما
ــنــتـوج ــئــة من ا نــســبــته  40 بــا
احملـــلـي وكـــذلك ارتــــفـــاع نـــســـبـــة
الـبطالة.وقال الـتميمي في تصريح
امـس إن (اخلطة الزراعية اجلديدة
الــتـي أعــلــنت عــنــهــا الــوزارة  من
ـزروعة ـسـاحات ا خـالل تقـليص ا

ياه ستكون سبباً في نتيجة شح ا
ـنتوج احمللي خـسارة العراق من ا
ـــا نــــســـبـــته مـــابـــ  35الى40
ـئـة) واشــار الى ان (مـحـصـول بــا
احلـنطة سينخـفض انتاجه بنسبة
ئة ما يجعله غير كافٍ لسد  50 با
ـــفــــردات الــــبـــطــــاقـــة الــــنـــقـص 
الـتمـوينـية وهـذا معـناه االسـتيراد
واســتـنــزاف الـعــمالت الـصــعـبـة)
ـــطـــبـــقـــة وأضـــاف أن (اخلــــطـــة ا
سـتـكـون لـهـا تـأثـيـرات أيـضـاً عـلى
األيــدي الــعــامــلــة حــيث ســتـرتــفع
نسبة البطالة بشكل كبير ما يؤدي
إلـى زيـادة الــطـلب عــلى الــوظـائف
ـديـنة) والـهـجـرة من الـريف الـى ا
الفـتــاً إلى أن (الـتـخـفـيض سـيـؤثـر
ســـلــبــاً عـــلى كــمـــيــة انـــتــاج الــرز
والـــشــعـــيــر إضـــافــة إلـى عــدد من
احملـــاصـــيل واخلـــضــار احملـــلـــيــة
ويـــرفـع نـــســـبـــة االعـــتـــمـــاد عـــلى

ستورد).  ا
ويـعاني الـعراق من شح االطالقات
ـائـيـة بـسـبب انـشـاء تـركـيـا لـسد ا
الـيسـو وغلق ايـران بعـض الروافد
ـشـتركـة مـا تـسسـبب ذلك  بـشكل ا
ياه كـبيـر في انخفـاض مناسـيب ا
وجـفاف أنـهار بأكـملهـا اضافة الى
ـنـطـقـة مـن قـلـة امـطار مـاتـعـانـيه ا
وارتفاع بدرجات احلرارة والسيما
ان هـذا الوضع احلـق ضررا كـبيرا
بـالـعـراق كمـا يـحـدث كـارثة بـيـئـية
تـهدد حـياة االنسـان. وكان اخلـبير
االقـتصادي مالذ االم قد حذر من
الــتـــهــاون في مــعــاجلــة مــوضــوع
ـتـشـاطـئـة. وقال ـيـاه مع الـدول ا ا
ـاضــيـة من ــدة ا االمــ (حــذرنـا ا
خــطـــورة دخــول ســد الــيــســو الى
اخلـدمـة والسيـمـا ان تركـيـا انذرت
الــعـراق  مـنـذ عـام  2008 بـأتـخـاذ
اجـراءات كـفـيـلـة قـبل انـشـاء الـسد
وضوع دون ايجاد لكن التهاون با
حـلـول جذريـة ادى الى وقوعـنا في
نـعطف اخلطـير الـذي يحمل هـذا ا
االجـــيــال الـــقـــادمــة وزر اجلـــفــاف
والـعطش) ورأى ان (الـعراق مقبل

عـــلى كــارثـــة مــائـــيــة تــهـــدد امــنه
الـغـذائي واحلـيواني واالقـتـصادي
بـــاالضــافـــة الى انه ســـيــؤدي شح
ــيـاه الى تـوقـف بـعض احملـطـات ا
ـياه في الـكهـربـائيـة التي تـعتـمد ا

نظومة). تبريد ا
واوضـح االم ان (للموضوع اثرا
بـيئيا كـبيرا وعلى احلـكومة العمل
ـــنـــاطق مـن اجل حـــفـــر االبـــار بـــا
الـــصــحــراويـــة وانــشـــاء الــســدود
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى مـــيـــاه االمـــطـــار

واالسـتــفـادة من الـسـيـول الـقـادمـة
من الدول اجملاورة).

الـى ذلك أعــلـنـت الـشــركــة الــعــامـة
لــلـمـنـتــوجـات الـغــذائـيـة الــتـابـعـة
ـــعــادن عن لـــوزارة الــصـــنــاعــة وا
وصـول مـاكـنـة تـعـبـئـة جـ شـيـدر
بـطـاقـة انتـاجـيـة تبـلغ  اربـعة االف
و 800 عــلـبــة في الـســاعـة. وقـالت

الـــــوزارة في بـــــيـــــان امس إنه (
وصـول مـاكـنـة تـعـبـئـة جـ شـيـدر
إلـى مـــصـــانع ألــــبـــان أبـــو غـــريب

الــتـابـعـة لـلــشـركـة بـحــسب الـعـقـد
ـــبــــرم مع الـــشـــركــــة الـــتـــركـــيـــة ا
ـــاكـــنــة اجملـــهـــزة). وأضــاف أن (ا
تــعــمل بــطــاقـة انــتــاجــيـة  4 االف
و 800 عـلبة في الـساعة وأن نظام
الـعمل فيها ذاتياً في تشكيل اقداح
الـــتــــعـــبـــئـــة بــــاســـتـــخـــدام مـــادة
ـتـوفـرة عـلى شـكل الـبـولـسـتـاريـنـا
ــاكــنـة روالت)  مــشــيــراً إلى أن (ا
تـعمل بـعدة أنـظمة مـنهـا التـنسيق
ـبـرمج وفق منـظـومة الـكـهربـائي ا

الــغـــسل الــذاتي  ونــظــام حــمــايــة
ـاكنـة وأجـزائهـا لتالفي لـبـرنامج ا
األضــرار الــنـاجتــة جــراء انـقــطـاع
تـكرر) وتـابع الـتـيار الـكهـربـائي ا
الـبـيـان أن (الـشـركـة حـريـصـة على
ـكــائن ادخــال مــا هــو جــديـد مـن ا
ــيـة ـنــاشئ الــعـا ــعــدات ومن ا وا
ــعـامل كــافـة لــتـحــديث وتـطــويـر ا
ـصــانع لـديـهـا لـتـسـهم وبـشـكل وا
فــعــال انـتــاج االلـبــان ومــشـتــقـاته
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ـــنــــبئ اجلـــوي صـــادق تـــوقع ا
عطية من الـهيئة الـعامة لالنواء
اجلــويــة والـرصــد الــزلـزالي في
وزارة الــنـــقل تـــعــرض مـــنــاطق
الـــعـــراق الى مـــوجـــة بــاردة في
ـقـبلـة. وقال عـطيـة  على االيام ا
صـفـحــته في فـيـسـبـوك امس ان
(مـنـخــفـضـا قـطــبـيـا مــصـحـوبـا
وجة باردة يتقدم للمنطقة في
ــــقـــبــــلــــة وتـــوقــــعـــات االيــــام ا
بــانـــخـــفــاض درجـــات احلــرارة
وبداية مبـكرة لالجواء الباردة).
واضــــاف أن (خـــرائط الــــطـــقس
تــشـيـر الـى انـخـفــاض بـدرجـات
احلـرارة عـلى عـمـوم مـدن البالد
اعــتـــبــارا من بـــدايــة االســـبــوع
ــــقــــبـل ويــــكــــون االحــــســــاس ا
بالبـرودة واضحـا خالل ساعات
الصبـاح والليل) واشار الى ان
(االنخـفاض االكبـر سيـكون على
شـمـال وغــرب الـبالد خـصـوصـا
إذ تــصل درجــات احلـرارة خالل
10 الـــــــصــــــــبـــــــاح الـى اقـل من 
درجات مئويـة في بعض مناطق
الـــــشــــــمـــــال والـى حـــــوالي 10
درجات مـئـوية في غـرب البالد)
وتــــابع ان (الــــلــــبس الــــثــــقــــيل
لالطــفـال وكـبــار الـسن ضـروري
واالبــتــعـاد تــمــامـا عن تــشــغـيل
وسائل التبـريد) واوضح عطية
انه (ســيــتـزامن االنــخــفـاض مع
عـودة هـبـوب الـريـاح الـشـمـالـية
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اإلعالميـة والـقـنـوات الفـضـائـية
مكنة وتقد جمـيع التسهـيالت ا
خالل تغـطيـة نشـاطات وفـعالـيات
ــنـــاســبــة) وتــابع الـــبــيــان انه ا
مرين (سيتـم تقسـيم  طريـق ذي ا
ـــــر يــــــخـــــصص حلـــــركـــــة إلى 
الــــــزائـــــريـن و اآلخــــــر حلــــــركـــــة
الــــعــــجالت). واعــــلــــنت عــــدد من
احملـافــظــات عن تــعــطــيل الـدوام
الـــرســمـي في دوائـــرهـــا بـــذكــرى
االربـعـيـنيـة . وقـال بـيـان امس ان
(رئـيس مـجـلس مــحـافـظـة كـربالء
نصيف اخلطابي اعلن عن تعطيل
الــدوام الـــرســـمي في احملـــافـــظــة
وافق اعتبـارا من امس الثـالثاء ا
الـ  23 من تــشـريـن االول احلـالي
وتـسـتـمــر حـتى نـهــايـة الـزيـارة)
واضـــاف (كــــمــــا اعـــلـن مـــجــــلس
مــحــافــظـــة الــنــجف عـن تــعــطــيل
الــدوام الـرســمـي بــاحملـافــظــة من
اليوم االربعاء ولغاية االربعاء من
وافق الـ 31 من ـقبل ا االسبوع ا
الشـهر اجلاري) وتابع الـبيان ان
(محافظـات بابل وذي قار وواسط
والـبـصـرة ومـيــسـان والـديـوانـيـة
ـثــنى اعــلــنت تــعــطــيل الـدوام وا
الـرسـمي خالل مــراسـيم الـزيـار ة

ايضا واليام عدة).

الـــشـــعب ســـاعـــات عـــدة بـــســـبب
ـر واحـد ـركـبـات عـلى  تـداخل ا
ـمـر االخـر مـسـتـخـدم لـلزوار الن ا
تجـه الى مـدينة كـربالء سيرا ا
ـناسـبة االربـعيـنية) على االقدام 
واضاف ان (عملية تنظيم بسيطة
ـغـادرين كـفـيـلـة بـإنـهاء مـعـانـاة ا
والـقــادمــ والســيـمــا بــالـنــســبـة
لـســيـارات اخلــصــوصي واالجـرة
التي يعتمد  سـواقها  على عملهم
في كــسب قـــوت يــومــهـم). فــيــمــا
أعــلــنـت قــيــادة الـــعــمـــلــيــات عن
اخلطـة االمنـيـة اخلاصـة بالـزيارة
في العـاصـمة وقـال بـيان امس ان
(اخلطة تشـمل منع دخول عجالت
احلـمل ذات احلـمــولـة طـنــ فـمـا
فــــــوق إلى بــــــغــــــداد مـن كــــــافـــــة
السيطـرات اخلارجيـة اعتباراً من
السـاعة الـسادسـة من صبـاح يوم
غـــد اخلـــمـــيس) واضـــاف (كـــمــا
تـتــضــمن مــنع حــركــة الــدراجـات
الـهـوائـيـة والـنـاريـة والـسـتـوتـات
ــخــتــلف أنــواعــهــا والــعــربــات 
والــتـــجــوال فــيـــهــا اعــتـــبــارا من
السـاعة الـسادسـة من صبـاح يوم
غــد اخلــمـــيس ولــغــايـــة انــتــهــاء
الــزيـارة) وأشــار الـبــيــان الى ان
(دخــول عـجـالت احلــمل احملــمــلـة

بالـطـابـوق يـكـون باجتـاه مـنـطـقة
الـــنــهـــروان اجلـــســـر الـــفــرنـــسي
ـنع دخـولـهـا إلى مـركـز بـغـداد و
ابـــتــداء مـن يـــوم غــد اخلـــمـــيس
ومـنع حـركـة ودخــول الـصـهـاريج
غــيـــر احلـــكــومـــيـــة الى بـــغــداد)
واوضح البيان ان (عمليات بغداد
قررت منع حمل السالح منعاً باتاً
ومن قــــبل أي شــــخص وســــيـــتم
مصادرة الـسالح واعتقـال حامله
واضاف واحالـته الى الـتـحـقيق) 
انه ( توجـيه الـقـطعـات األمـنـية
ــــؤســـســـات بـــتــــســـهـــيـل عـــمل ا
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نـاشـد اهـالي نـاحــيـة احلـسـيـنـيـة
ومحـيـطهـا  قـائد عـمـليـات بـغداد
الــفــريق الــركن جـــلــيل الــربــيــعي
انهاء معاناتهم من حالة الفوضى
ــروريـــة الـــتي ســـبــبـــهـــا تــراكم ا
ــركــبـات فـي ســيــطـرة الــشــعب ا
اضـية وقالـوا ان االيام الـقـليـلـة ا
ناسبة زيارة االربـعينية شهدت و
اختنـاقات المثـيل لها عـند مداخل
ـقبل من بغداد مـن جهة الـطريق ا
مـــحــــافــــظــــتي ديــــالى وكــــركـــوك
نـاطق الـشـمـالـيـة. وقـد تـسبب وا
في عرقـلـة وصولـهم الى اعـمـالهم
في بـــــغــــداد فــــضـال عن تـــــعــــطل
غـادرين الـى مقـاصـدهم في تـلك ا
ـدن . واقـتـرحـوا عــلى الـربـيـعي ا
وقع وايـصال عـاينـة ا احلضـور 
تــوجــيه الى الــعــنــاصــر االمــنــيـة
ــــركــــبــــات بــــتــــســــهــــيل مــــرور ا
ـتجـهة اخلصـوصي والصـغـيرة ا
الى شـمــال بــغـداد والــقــادمـة الى
ـركـبات. الـعـاصمـة ومـنـع تراكـم ا
وقــال ســائـق مــركــبـــة لـ(الــزمــان)
أمس انه (اضــــطـــر الـى مـــغـــادرة
بغـداد عنـد السـاعة الـرابعـة فجرا
لــكـــنه عـــلق فـي مــدخل ســـيـــطــرة

كسيك امس »UBŽ—∫ اثار االعصار ويال الذي اجته نحو ا
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لك سـلـمـان بن عـبد { الـريـاض (أ ف ب) اسـتـقبل الـعـاهل الـسـعـودي ا
الـعـزيــز وولي الـعـهــد مـحـمـد بن ســلـمـان امس صالح خــاشـقـجي جنل
الصـحافي السـعودي الذي قتل في قـنصلـية بالده في اسطـنبول وسهل
خاشقجي شقيق الصحفي بحسب ما أوردت وكالة األنباء السعودية.
ـلك وولي عـهـده وجـرى الـلـقــاء في قـصـر الـيــمـامـة في الـريـاض. وقــدم ا
تـعــازيـهـمـا لـعـائـلـة خـاشـقـجي. وبـعـدمـا أكـدت الـسـلـطـات الـسـعـوديـة أن
خـاشـقـجي غـادر الـقـنـصـلـيـة التـي دخـلهـا في الـثـاني مـن تشـرين األول

عادت وقـالت إنه قتل داخلـها نـافية أي دور لـولي العهـد في ذلك تعلـيقا
عــلى تــقــاريـر إعـالمـيــة حتــدثت عن احــتــمـال تــورطه. وحــمّــلت الــريـاض
تحـدة ويكتب مسـؤولية مـقتل خـاشقجي الـذي كان يعـيش في الواليـات ا
مـقـاالت في صـحـيـفـة "واشـنـطن بـوست" تـنـتـقـد بـعض سـيـاسـات األمـير
مـحـمـد جملـمـوعة مـن السـعـوديـ قـالت إنـهم حـاولـوا الـتـفاوض مـعه في
مـلكة قـبل ان ينـدلع شجار و"اشـتبـاك باأليدي" القـنصلـية إلعـادته الى ا
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