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تــــواصـــلـت امس االحــــتـــجــــاجـــات
الــشـــعــبــيـــة الــعــفــويـــة في بــغــداد
واحملـافـظـات لـلـيـوم الـثـاني    فـفي
شــارع الــنــضــال وسـط الــعــاصــمـة
ـئات من الـشبـاب لـلمـطالـبة جتـمع ا
ــظـالـم بـعــد غـلق بــاحلــقـوق ورفع ا
ســاحـة الـتــحـريـر واعــاقـة الـوصـول
الـيـهـا من قـبل القـوات االمـنـيـة التي
اسـتخدمت الـعيارات النـارية وقنابل
ـسـيـلة لـلـدمـوع لـتـفريق الـصـوت وا
اجلـــــمــــوع احملــــتــــشــــدة   وغـــــلق
ـؤدي مـحــتـجـون الـطـريق الـسـريع ا
الـى مــطـار بــغــداد الــدولي   فــيــمــا
جتــمع الـعــشـرات في ســاحـة عــنـتـر
بـاالعظـمية لـلمـشاركة بـالتـظاهرات .
واغـلق اخـرون تـقـاطع جـامـع الـنداء
ـطـاطـيـة. وقـامـوا بـحـرق االطـارات ا
ـتـظـاهـرون لـ (الـزمـان) امس وقــال ا
(عـلى احلـكـومـة االلـتـزام بـالـدسـتور
الـذي كفل حق الـتظاهر الـسلمي وان
تـعمل على ايـجاد حلـول للخروج من
االزمــة احلــالـيــة النــنــا سـئــمــنـا من
الــوعـود الـكــاذبـة الـتـي تـطـلق خالل
الـتـظـاهرات والسـيـما بـعـد مرور 16
عــامـا ومـازال الـفـســاد مـسـتـشـر في
مـؤسـسات الـدولـة. اما فـرص الـعمل
( ــســؤولــ فــجــمـــيــعــهــا البــنــاء ا
مـؤكـدين ان (اسـتـخـدام الـعـنـف ضد
ــتـظــاهـرين يــزيـدهم اصــرارا عـلى ا
ـطـالـبـة مــواصـلـة االحـتـجــاجـات وا
ظالم عن الـفقراء) بـاحلقـوق ورفع ا

واضــافــوا (لم نـشــاهـد

األحــداث الـتي رافـقت الــتـظـاهـرات
الــتي شـهـدتــهـا بـغـداد ومــحـافـظـة
أخـرى  وأكدت أن الـعنف رافق تلك
ــمـــثــلــة االحـــتــجـــاجــات.وقــالـت ا
تحدة اخلـاصة لألم العام لأل ا
فـي الـــعـــراق جـــيـــنـــ هـــيـــنـــيس
بالسـخارت (نـعرب عن قلـقنـا البالغ
إزاء الـــــعــــنف الــــذي رافـق بــــعض
ـظـاهـرات في بـغـداد ومـحـافـظـات ا
أخـرى وندعـو إلى التـهدئـة ونأسف
ـتــظـاهـرين لــوقـوع ضـحــايـا بـ ا
والـقوات األمنية)  وأضافت (جندد
الـتـأكـيد عـلى احلق في االحـتـجاج
فـلكل فرد احلـق في التحـدث بحرية
ـا يـتمـاشى مع القـانون)  وحـثت
بـالسخـارت الـسـلـطـات علـى توخي
ضـــبط الـــنـــفس فـي الــتـــعـــامل مع
االحـــتــجـــاجــات لـــضــمـــان سالمــة
ـتـظاهـرين الـسلـمـيّ مع احلـفاظ ا
عــلى الـقــانـون والــنـظــام وحـمــايـة
ــمـتــلــكــات الــعــامـة ــواطــنــ وا ا
واخلــــاصـــة). بــــدورهـــا   أعــــربت
ـتحـدة األمريـكية سـفارة الـواليات ا
فـي بـغــداد عن أسـفــهــا إلسـتــخـدام
ــتـظــاهــرين  فـيــمـا الــعـنـف ضـد ا
طــالب بـتـخـفـيـف حـدة الـتـوتـر. من
جـهته أكـد السـفيـر البـريطـاني لدى
ظـاهرات بـغـداد جون ويـلـكس أن ا
الــتي يـشـهــدهـا الـعــراق (تـسـتـحق
االحـتــرام جتـسـيـداً حلق الـتـظـاهـر
الـسلمي)   مـطالبـاً القوات األمـنية
الـــعـــراقـــيـــة بـ(ضـــــــبـط الــنـــفس)

إزاءها. 

ــــــــســــــــؤولــــــــ اي مـن ا
ـانـي احلـكـومـيـ والـبـر
فـي الـتــظـاهــرة ومـطــالـبـة
الـــقــوات االمـــنــيـــة بــعــدم
اطـالق الــــرصـــــاص احلي
عــلى اجلــمــوع احملـتــشـدة
سـوى عـبر الـتـصريـحات)
مـطالب منـظمات اجملتمع
ــــتـــحـــدة ــــدني واال ا ا
بـ(الـتـدخل وايقـاف الـعنف
واســـالـــيـب الـــقـــمع الـــتي
تـــســـتــخـــدمـــهــا الـــقــوات
االمـنية)  واشـاروا الى ان
(ثــورة الـفــقـراء مـســتـمـرة
ـــطـــالب حـــتـى حتـــقـــيق ا
ــــشـــروعـــة)  عــــلى حـــد ا
تـــــعــــبـــــيــــرهـم.  وجتــــمع
الـعـشرات في سـاحـة عنـتر
بــاالعــظـمــيــة لــلـمــشــاركـة
بـاالحـتـجـاجـات ومـسـاندة
ـــــتـــــظـــــاهـــــرين الـــــذين ا
يـــتــعــرضـــون لــلـــقــمع في
بـعض احملـافظات  واغـلق
مـحتـجون الطـريق السريع
ــؤدي الـى مــطــار بــغـداد ا
الـدولـي . وفرضـت الـقوات
االمــنـيـة اجـراءات مـشـددة
ـنـطـاق الـتي تـشـهد عـلى ا

تـــظــاهــرات بـــأســتــخـــدام الــرصــاص
ـسيـلة لـلدموع والـقنـابل الصـوتية وا
كــمــا قــامت بــتــطـويـق مـداخـل سـاحل
تظـاهرين من الوصول نع ا الـتحريـر 
اليها اضافة الى فرض اجراءات امنية

ــهـدي ان رئــيس الــوزراء عـادل عــبـد ا
اولـويـات احلـكـومة تـركـز عـلى حتـقيق
ـشروعة . وقـال عبد تـطلعـات الشعب ا
ـهـدي في بـيـان عـقب تـظـاهرات امس ا
االول ان (اولــويـات احلــكـومــة حتـركـز
عـــلـى حتـــقـــيق تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعب
طالـبه حيث حرصنا منذ واالسـتجابة 
الـبداية عـلى على وضع حـلول حقـيقية
ــتـــراكـــمــة ـــشــاكـل ا لـــلـــكــثـــيـــر من ا
ومـسـتـمـرون بـالعـمل عـلى حتـقـيـقـها)
تظـاهرين الذي واضـاف (النفرق بـ ا
ــارســون حــقــهـم الــدســتــوري وبـ
الــقـوات االمـنـيـة الــتي تـؤدي واجـبـهـا
ـــتـــظـــاهـــرين بـــحـــفـظ امن الـــوطن وا
انـيون ـمـتلـكات الـعامـة).وطالب بـر وا
وفـعالـيات سـياسيـة حكـومة عـادل عبد
ــهـدي بــتـقــد االسـتــقـالـة عــلى اثـر ا
ـتــظـاهـرين. اســتـخــدام الـعـنف ضــد ا
ان مـحمد احللبوسي ودعـا رئيس البر
بـفـتح حتـقيق عـاجل في االحـداث التي
رافـقـت تظـاهـرات. وقـال بـيـان امس ان
ـان وجـهت جلنـتي االمن (رئـاسـة الـبـر
والـدفـاع وحـقوق االنـسـان الـنيـابـيـت
بــفـتح حتـقـيق بــاالحـداث الـتي رافـقت
تـظاهـرات امس االول). واعلن الـقيادي
فـي حتــالف الـــقـــوى الــعـــراقــيـــة رعــد
الـدهـلــكي عن رفـضه لـسـيـاسـة تـكـمـيم
األفــــواه واســــتـــخــــدام الــــقــــوة ضـــد
ــطــالــبــ بــاحلــقــوق ــتــظــاهــرين ا ا
الـشرعية التي كفلها الدستور العراقي
 مـبـيـنـا ان احلـكـومـة الـتي التـسـتطـيع
ـطــالــيب الـشــعب فــعــلـيــهـا إاليــفــاء 
االسـتقالة . من جهته   اكـد النائب عن

عــــلى هــــذه الـــتــــجـــاوزات
وســيــكــون له مــوقف حـازم
ـان وقــوي داخل قــبـة الــبـر
لــلــدفـاع عـن حـقــوق (ثـورة
اجلـيـاع). وعد الـبـديري في
تــصـريح امـس ان (مـاجـرى
ة بحق االنـسانية هـي جر
وعـاجال ام اجال سـيحاسب

ــتــورطــ فـيــهــا كــمـا  ا
مــحـاســبـة مـن سـبــقـهم من
االنـــظــمــة الـــدكــتـــاتــوريــة
والـقمعية)  مـشددا على ان
(تــيـار احلــكــمـة لن يــسـكت
عــــلى هــــذه الـــتــــجـــاوزات
وسـيـكـون لـنـا مـوقف حازم
ـان وقــوي داخل قــبـة الــبـر
لـــلــدفــاع عن حــقــوق ثــورة
اجلــيــاع). ورأى نـاشــطـون
ومــدونــون أن خـطــوة قـطع
االنـــتــرنت بــشـــكل كــلي او
جـــــــــــــــزئـي هــي قــــــــــــــمـع
ـواطـنـ لـلــمـتـظـاهـرين وا
بــالــذات الــذين يــعــتــمـدون
عـــــلى هــــذه اخلـــــدمــــة في
اشـــــغــــالــــهـم والســــيــــمــــا
االعـالمـــــيـــــ وشـــــركــــات
ـالية والـسياحة الـتحويل ا
والــــســـفــــر وغـــيــــرهـــا من
ـرتبطـة بفروع الـشركـات االقتصـادية ا
خارجية. وعلى الرغم من هذه اخملاوف
اال ان بـعض الـناشـطـ علـى صفـحات
الـتـواصل االجتـمـاعي اكدوا أن (خـدمة
االنـترنت لن تكون عائـقاً امام استمرار
هــذه الــتــظـاهــرات نــتــيـجــة الــتــفـاعل

الــشـعــبي مــعـهــا وتـوافــد الـعــديـد من
ـواطـنـ دون مـعـرفـة احـدهم االخر). ا
وبــعـد دقـائق من تـوجه احملـتـجـ الى
ســـاحــة الــتــحــريــر   تـــوقــفت مــواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعـي جــزئـــيــا في
بــغـداد.ونــفى الالعب الــسـابق حــسـ
صور الذي سـعيد عالقتـه بالتسجـيل ا
تـناقلـته مواقع التـواصل بشأن تـشكيل
حــكـومـة انـقــاذ وطـني. فـيـمــا تـنـاقـلت
ـكــتب زعـيم مــواقع الــتـواصل بــيـانــا 
الـتـيار الـصـدري مقـتـدى الصـدر يـدعو
ـصــلـحـة فــيه احملـتــجـ الـى تـقــد ا
ـهـدي الـعــامـة واعـطـاء فـرصـة لـعـبـد ا
الكـمــال اصالحـاته الـتي بـدأ بـهـا. لـكن
مـكـتبه اكـد ان هـذه الصـفـحة وهـمـية .
ــرجع الــديـنـي فـاضل وشــدد مــكــتب ا
الـبـديـري عـلى احلـفـاظ عـلـى سـلـيـمـية
الــتـظــاهـرات . وقـال مــكـتـبـه في بـيـان
اطــــلــــعت عــــلــــيه (الــــزمــــان) امس ان
(الــســاحـة الــعــراقـيــة عــلى مــوعـد مع
مـظاهـرات شعـبيـة عفـوية مـستـقلة عن
االحــــزاب والـــتـــيــــارات وتـــهـــدف الى
اصـالح تـــغــيـــيـــر واقـع احلـــال نـــحــو
االفــــــضل)  واشــــــار الى (تــــــأيـــــيـــــد
الـتظاهرات ونـهيب باحملتـج احلفاظ
عـلى سلمية تظاهراتهم وان اليسمحوا
ن يــريــد تــعــكــيــر صــفــاء مــطـالــبــهم
ـشروعة). وعد ام عام عصائب اهل ا
احلـق قيس اخلـزعـلي سـقـوط ضـحـايا
تظاهرين والقوات االمنية ابرياء ب ا
 دلـيل عـلى وجـود ايـاد خبـيـثـة حتاول
الــعـبث بـاالسـتـقـرار. الى ذلك   عـلّـقت
ــتـحـدة في الــعـراق عـلى بــعـثـة األ ا
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تـمكنت مفارز مديـرية االستخبارات
الـعـسكـرية بـقـتل داعشي واالطـاحة
بــخـلـيـتـه بـعـد تـدمــيـر اوكـارهم في
ـديـريـة في جـبـال حـمـرين. وقـالت ا
بـيان امس إن (مفـارز االستخبارات
فـي قـيــادة عــمــلــيــات صالح الــدين
بـالتعاون مع لواء 88 حـشد شعبي
ـشـاركـة طيـران اجلـيش تـمـكنت و
مـن قــتل داعـش خــطـــيــر وااليـــقــاع
ـجمـوعة ارهـابية بـسلـسلـة جبال
حمرين   فيما تكفل طيران اجليش
بــتـدمــيـر اوكــارهم). وكــانت خـلــيـة
االعـالم االمـــني قـــد اعـــلـــنت عن ان
قــيـادة الـعــمـلـيــات اخلـاصـة األولى
ضـــمـن تـــشـــكـــيالت قـــوات جـــهـــاز
مــكـافـحـة االرهــاب نـفـذت عــمـلـيـات
الحقـة فـلول ـداهـمـة  الـتـفـتيش وا
داعش فـي حمرين أسـفرت الـعمـلية
عـن تدمـيـر تـسـعـة اوكـار فـضال عن
ــعــدات واالعــتـدة تــدمــيــر جـمــيع ا
ــوجــودة بــداخــلــهــا). اخملــتــلــفــة ا
ـديـريـة أن قـواتـهـا دهـمت واكــدت ا
مـخبأ ضـبطت بداخله مـجموعة من
ــــنـــــطــــقـــــة ســــهل الـــــصــــواريـخ 
نــــيــــنــــوى.وذكــــرت إن (عــــمــــلــــيـــة
ـفـارز شـعـبـة اسـتـخـبـاريـة نـوعـيـة 
االســـتــــخـــبـــارات في الـــفـــرقـــة 16
بـالـتـعـاون مع اسـتـخـبـارات الـفـوج

الــــــثـــــالث لـــــواء 3 الــــــفـــــرقـــــة 16
وبـالتـنسـيق مع استـخبـارات قيادة
عــمــلــيــات نـيــنــوى داهــمت مــخــبـأ
لـلـصواريخ فـي قريـة كفـروك بـسهل
نـينوى   ضـبطت بداخلـه مجموعة
مـن صــواريـخ ســـتــريـال وقـــاذفــة و
واد بـازوكـا  وقد  الـتعـامل مع ا
ــعــمــول بــهــا) وفق الـــســيــاقــات ا
وتــــابـع ان (قــــوة اخــــرى في فــــوج
ــهــمــات- ــهــمــات األول  –لــواء ا ا
ديرية تمكنت صادر في ا وشعبة ا
مـن الــوصـــول إلى كـــدس لألعـــتــدة
والــعـــبــوات في مــنــطـــقــة حــديــثــة
وتــضـبط بـداخـله  19صـاروخ ضـد
الـدروع مـحـلي الـصـنع و  14عـبـوة
مـخـتلـفة اإلشـكال و سـبعـة مسـاطر
تـفجيـر باإلضافـة الى قاعدة إلطالق
الـــصـــواريخ) مـــؤكــدا ان (اجلـــهــد
الـهنـدسي لقـيادة عـملـيات اجلـزيرة
ـواد واخملـبأ مـوقعـياً قـام بـتدمـير ا
دون حـــــدوث إضــــرار). مـن جــــهــــة
اخـرى   ألــقت قـوة أمـنـيـة الـقـبض
عـلـى عـصـابـة لالجتـار بـالـبـشـر في
بـغداد.واشـار بيـان لقـيادة عـملـيات
بــغــداد امس ان (الــقــوات األمــنــيـة
وبـاالشـتراك مع مـفـارز من مـكافـحة
اجــرام بـــغــداد أعــتــقـــلت عــصــابــة
لـالجتـار بــالــبــشــر مــكــونــة من 11
مـتهماً في منطقة الغدير)  واضاف
انـه (من بــ الـــعــصـــابــة خـــمــســة

نــسـاء). كــمـا اعــتـقــلت قـوة أمــنـيـة
اخـرى على مـطلـوب بارز في جرائم
االجتـار بـالبـشر في نـينـوى. وقالت
وزارة الـداخـلـيـة في  بـيان امس ان
(مــكـتب مـكــافـحـة االجتـار بــالـبـشـر
ديرية مكـافحة اجرام قيادة الـتابع 
شـرطــة نـيـنـوى وبـنـاءً عـلى مـذكـرة
قـبض صـادرة عـن مـحـكمـة حتـقـيق
سـتـمرة ـتابـعـة ا الـرصـافة وبـعـد ا
عـلومات الالزمـة تمكن من وجـمع ا
تهـم بـجرائم الـقبض عـلى احـد ا
االجتـار بـالبـشر الـذي يعـد من ابرز
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اطلـقت الهـيئة الـوطنـية لـلتـقاعد
ــتـقـاعــدين لــشـهـر امس رواتب ا
ايـلـول او (تشـريـن االول بحـسب
جــدول الـــهــيـــئــة). وقـــال رئــيس
الـــهــيـــئــة احـــمــد عـــبــد اجلـــلــيل
الساعدي في تصـريح (ان الهيئة
ــتــقـاعــدين يـوم اطـلــقت رواتب ا

امس) دون حتديد اسم الشهر.
ـــتـــقـــاعـــدين ويـــشـــمل الـــراتب ا

دني والعسكري ايضا. ا
ان على صعيد متصل يتجه البر
لــــتـــفــــعـــيـل قـــانــــون الـــضــــمـــان
االجتماعي ليـشمل شرائح كثيرة

في الـــــقــــطـــــاع اخلــــاص. وقــــال
مــحـــلـــلــون ان (اجلـــمــيـع يــرغب
بـالــعــمل في الــقـطــاع احلــكـومي
بسـبب ضـعف القـطـاع اخلاص).
ـناسبة مؤكدين ان (العـمل غير ا
وفـــقــــدان الـــعـــامـل حلـــقه وعـــدم
اشعار دائرة الضمان االجتماعي
عـنـد بـدء الـعـمل وكـلـهـا اسـبـاب
تـدفـع الـشــبـاب وغــيــرهم لـرفض
الـتــوجه نــحـو الــعـمل بــالـقــطـاع
اخلـــاص). وبــــحـــسب نــــائب في
ـقــبـلـة ـان  فــإن (الـفـتــرة ا الـبــر
سـتـشـهـد طـرح الـقـانـون لـقـراءته
قـراءة اولى  ومن ثم الـتـصـويت
عـلــيه بـعـد الــتـوافق بــ الـكـتل

حـتى يتـم القـضـاء عـلى الـبـطـالة
وايجاد فـرص عمل لـلعـاطل مع

ضمان تقاعد لهم).
وكـــان وزيــر الـــعـــمل والـــشــؤون
االجتـمـاعـيـة وفي وقت سـابق قد
اعـــلن عن اعـــداد مـــســـودة شـــبه
نـــهـــائـــيـــة لـــقـــانـــون الـــضـــمـــان
االجـتــمـاعـي اجلـديــد  سـيــشـمل
جمـيع الـعامـل في الـقـطاع غـير
ــنــظم بـــراتب تــقــاعــدي  وذلك ا
عــقب قـــيــام الـــوزارة بــاجــراءات
تفـتـيشـيـة شديـدة علـى الشـركات
ـــعـــامل لـــلـــتـــاكــد مـن شــروط وا
ـــهــنـــيــة الـــصــحـــة والــسـالمــة ا

. الرسميت
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تـرشــحت مـجـمـوعـتـان قـصـصـيـتـان
لــكـاتــبـ عــراقـيــ لـلــتـنــافس عـلى
ـلـتـقـى لـلـقـصــة الـقـصـيـرة جــائـزة ا
الــعـربـيـة في الــكـويت وهـمـا(سـواد)
فتي. لسعد هادي و(كذلك) لبرهان ا
ــلــتـقـى الـثـالثـاء وأعــلــنت جــائــزة ا
الـقـائـمـة الطـويـلـة لـدورتهـا الـرابـعة
وضـمت عـشـر مـجـموعـات قـصـصـية
مـن ثـــمــــانـي دول عــــربـــيــــة.وقــــالت
اجلـائزة التي ترعاهـا جامعة الشرق
األوسـط األمـريـكــيـة فـي بـيــان (إنـهـا
تــلـقت هـذا الـعـام  209 مــجـمـوعـات
قـصصيـة من مختـلف الدول الـعربية
انـــــتــــقـت مــــنـــــهـــــا اجملــــمـــــوعــــات
الـعـشـر).وضمت الـقـائـمة الـطـويـلة 
فـضال على اجملموعتـ العراقيت 
مـجموعت من مـصر (قميص تكويه
امـرأتان) ألحمد الدريني و(مدن تأكل
نـفــسـهـا) لـشـريف صـالح و(احـتـراق
الــــــرغـــــيف) لــــــوفـــــاء احلـــــربـي من
ــشــتــعــلــة) الــســعــوديــة و(األرض ا

لـــســـحـــر يـــاســـ مـــلص من األردن
و(الـســاعـة األخـيـرة) لـسـفـيـان رجب
مـن تونس و(صـدقة جـارية) لـنجوان
بـن شــتــوان من لـــيــبــيـــا و(صــرخــة
مـونش) حملمـود الرحـبي من سلـطنة
عـمـان و(الـطلـبية سي 345) لـشيـخة
. واوضح حس حليوي من فلسط
بـيــان اجلـائـزة ( ان جلـنـة الـتـحـكـيم
ـترجم هـذا الـعام سـتـكون بـرئـاسة ا
اإلسـبــاني لـويس مـيـكـيل وعـضـويـة
صري سعيد الوكيل والناقد الناقد ا
ــصــبــاحي ــغـــربي عــبــد الــرزاق ا ا
والــنــاقــد األردني رامي أبــو شــهـاب
والقاصة الكويتية باسمة العنزي).
وتـــمــنح اجلـــائــزة الــتـي تــأست في
ــجـال  2015 أعــلى قــيـمــة مـالــيـة 
الــقـصـة الـقـصـيــرة عـربـيـا تـبـلغ 20
ـــــنـــــتـــــظـــــر إعالن ألـف دوالر.ومن ا
الـــقــائــمـــة الــقــصـــيــرة في األول من
ـقـبـل بـيـنـمـا يـقـام تـشــرين الـثـاني ا
حـــفل إعالن وتــســلـــيم اجلــائــزة في
قر األسـبوع األول من كانون األول 

جامعة الشرق األوسط األمريكية.
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تــوقـعت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لــوزارة الــنــقل ان يــكــون الـطــقس
الـيوم اخلـميس صـحواً والـعظمى
فـي بــــغــــداد  42 درجـــــة. وقــــالت
الــهـيـئـة في بـيـان امس ان (طـقس
الــيـوم صـحـو وال تــغـيـر بـدرجـات
ــــنــــطــــاق كــــافـــة) احلــــرارة في ا
واضـــــاف ان (اجـــــواء يـــــوم غــــدا
اجلـمعـة ستكـون مغـبرة في بعض
ا يـؤدي الـى انـخـفاض االمـاكـن 
احلــرارة بـضع درجــات عن الـيـوم
الــــســـابق). وأظــــهـــرت بــــيـــانـــات
حـكـومـيـة في الـهـنـد بـأن أكـثـر من
الف و  600 شـخص القوا حـتفهم
ــاضي في أســوأ مــنـــذ حــزيــران ا
أمــطــار مــوسـمــيــة تــتـعــرض لــهـا
الـــبالد مـــنــذ  25 عـــامـــا  فـــيـــمــا
كـافحت الـسلطـات الفيـضانات في
واليـتـ شـمـالـيـتـ   واجــتـاحت
ســـــيـــــول طـــــيـــــنـــــيـــــة مـــــديـــــنــــة
رئـــيــــســـيـــة.وتـــســــبـــبت الـــريـــاح
ــوســـمــيــة الــتي عــادة مــا تــأتي ا

ـدة بــ شــهــري حــزيـران خـالل ا
وأيــلــول في سـقــوط أمــطـار تــزيـد
ــعــدل ــئــة عن ا بــنــســبــة  10 بـــا
ـسـجل مـنذ  50 عـامـا. ـتـوسط ا ا
ـتـوقـع أن تـســتـمــر الـريـاح ومـن ا
خـالل الـشـهـر اجلـاري  أي لـشـهر
ــعــتـــاد. وفي مــديــنــة أطـــول من ا
بـاتـنـا عـاصـمـة واليـة بـيـهار الـتي
يـسـكـنهـا حـوالي مـليـوني نـسـمة
قـال السكـان (إنهم يكابـدون مشقة
الـسـيـر في مـيـاه يصل مـنـسـوبـها
حـتى اخلـصـر لـشراء مـسـتـلـزمات
أســاسـيـة مـثل الـغـذاء واحلـلـيب).
واكـد  راجنيـف كومار ( 65 عـاما)
ـدينة بـاتنا ويـسكن حي اشـيانا 
ــنـطـقـة بـأكـمــلـهـا مـحـاصـرة أن (ا
ــيـاه)  واكــد انه (احلــكـومـة ال بــا
تـقـوم بـأي عـمـلـيـة إنـقـاذ والوضع
خـطير جدا هنا). وفي والية أوتار
بـــــراديش اجملــــاورة وهـي أكــــثــــر
واليـــات الــهــنـــد ســكـــانــا  دمــرت
األمــطــار الــغــزيــرة أكـثــر من 800
مـنـزل وغـمـرت مسـاحـات شـاسـعة
مـن األراضي الــزراعــيــة. وتــظــهـر
بـيانـات أصدرتهـا وزارة الداخـلية

االحتـــاديـــة أن  1673 شــــخـــصـــا
قـتلـوا جراء الفـيضانـات واألمطار
الـغـزيـرة هـذا الـعـام حـتى الـتاسع
ــاضي. والـــعــشـــرين من أيــلـــول ا
فـــيـــمــا تـــوقــعـت وكــالـــة األرصــاد
اجلــويـة الــوطـنــيـة الــيـابــانـيـة ان
يــضــرب إعـصــار مــيـتــاج مــنـاطق
غــرب الـبالد مــتـســبـبـا فـي أمـطـار
غـــزيــرة الــيـــوم وغــدا اجلـــمــعــة 
بــيـنــمـا يـتــجه شـمــاال نـحــو بـحـر
الــيـابــان.ووفــقـا لــوكـالــة األرصـاد
الـيابـانية  فـإن (هذا اإلعـصار هو
الــثــامن عــشــر الــذي تــتـعــرض له
الـبالد هـذا الـعـام ويتـحـرك حـالـيا
فـوق بحـر الصـ الشـرقي متـجها
شـماال نحو شبه اجلـزيرة الكورية
وبـــحـــر الــيـــابـــان وســـيــؤدي إلى
هــطــول أمـطــار غـزيــرة عــلى جـزر
سـاكيشـيما الـواقعة شـمال جزيرة
أوكــيـــنــاوا الــرئــيــســة خالل وقت
مــتـأخـر من الــيـوم وتـتــرتب عـلـيه
مـخاطر حدوث انـهيارات أرضية)
 ودعت الوكالة السكان احمللي
إلـى (تـــوخي احلـــذر من األمـــطـــار

الغزيرة وضربات البرق).
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حــــدد رئـــيـس حـــكــــومــــة اقـــلــــيم
كـــردســتـــان مــســـرور الـــبــارزاني
اربـــعــــة مـــبـــاد لـــلــــعالقـــة بـــ

حـكـومـته واحلـكـومـة االحتـادية .
باد في واوجز البارزاني هذه ا
كــلــمــة له امــام مــؤتــمــر جــامــعــة
كـــــردســـــتـــــان في اربـــــيـل  امس
اطــلــعت (الـــزمــان) عــلى نــصــهــا
العربي بـتسويـة تقاسم الواردات
ـوازنة التـي حتدد مـخـصـصـات ا
الـــــعـــــامــــة . وقـــــال ان (الـــــوضع
يتحسن لـكننا بـحاجة الى ضمان
دى البعيد). اتفاق يستمـر على ا
واكـد ان (استـراتـيـجـيـة حـكـومته
تـقـوم ثــانـيـا عـلى تــعـزيـز حـقـوق
االقــلـيـم في الــواردات االحتــاديـة
والنفط والغاز في ضوء الدستور
ـــــنــــاطق فــــضـال عن حـل مــــلف ا
ـتــنـازع عـلــيـهـا وذلك بــأدارتـهـا ا
بـــشــــكل مــــشـــتـــرك). كــــمـــا حـــدد

ـبـدأ الـرابع بـضـمـان الـبـارزاني ا
ادراج الـبــيـشــمـركــة في سـيــاسـة
الـعــراق الـدفــاعـيــة . واضـاف انه
(يجب ان يكـون مشـروعا مشـتركا

ولـيس مـصـدرا لـلـصـراع). وشـدد
عـلى الـقـول ان (تـركـيـزنـا يـنـصب
ـــســـتــــقـــبل ولــــيس عـــلى عـــلـى ا
ــاضـي وانــنـــا نــريـــد ان نـــبــني ا

شركة بناءة ومستقرة مع بغداد 
واذا اسـتــطــعــنـا ان نــصــلح هـذه
االسس على نحو صحـيح فأعتقد
ــســـتــقــبـل ســيــكـــون مــذهال ان ا

للغاية).
وكـشف عن ان (بـغـداد تـرى االمـر
بـــالــطـــريــقـــة ذاتـــهــا). واتـــخــذت
حكومة االقلـيم عددا من القرارات
بـشـأن الـقــروض وتـعـيـ االوائل
ـعـاهـد . واشار في اجلـامعـات وا
الـــبــيـــان الـى ان (مــجـــلس وزراء
االقــلــيم عــقــد جــلــســته بــرئــاسـة
ــــوظــــفــــ الــــبــــارزانـي والــــزم ا
بـالـتــعـامل مـع الـوثـائق واالوراق
ـسؤولـية  كـما ناقش الرسمـية 
ـالـية في القـروض وااللـتـزامات ا
كــردســتـــان اضــافــة الـى تــوجــيه
ــــالــــيــــة واالقــــتــــصــــاد وزارتي ا
والتعليم  العالي والبحث العلمي
العـــــــداد دراســــــة عـن االوائـل في
ـعـاهـد واجلـامـعـات احلـكـومـيـة ا

بغية تعي الثالثة االوائل). 
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أصـدرت مــحـكــمـة بــداءة الـكـرادة  امـس األربـعـاء
ـكـتب الـتــنـفـيـذي لـلـجـنـة قـراراً بـإلـغـاء انـتــخـابـات ا
اضي. بية التي أجريت منتصف شهر شباط ا األو
وقـال مصدر في القـضاء إن (محكـمة بداءة الكرادة
ـكـتب التـنـفـيذي أصـدرت قـراراً بإلـغـاء انـتخـابـات ا

بية برئاسة رعد حمودي). للجنة األو
وقـال اخلــبـيـر الــقـانــوني طـارق الـشــرع لـ(الـزمـان)
كـتب التنـفيذي امس االربـعاء ان (الغـاء انتخـابات ا
قـدمة من بـية جـاء عـلى وفق الشـكـوى ا لـلجـنـة االو
وزارة الـشبـاب والرياضـة حيث  تـقد الـدفوعات

بعدم صحة االنتخابات وطالبت باعادتها). واضاف
الـشـرع ان (مـحــكـمـة الـتـمــيـيـز االحتـاديـة اكـدت ان
الـدعوة لهـا سند قـانوني وطـالبت بالـغاء االنتـخابات
ــا دفـعت مـحــكـمـة بـداءة وقـرارهــا واجب االتـبـاع 
ـكـتب الـكـرادة الى اصـدار قـرار الـغـاء انـتـخـابـات ا
ـبية  كـونها اقـيمت وفق لوائح الـتنفـيذي للـجنة االو

وليس وفق قانون 20).
بية قد كتب الـتنفيذي للـجنة األو وكـانت انتخابات ا
ــاضي أجــريت في الــســـادس عــشــر من شــبــاط ا
حـيث انـتـخب رعـد حـمـودي  رئـيـسـاً لـلـجـنـة لـلـمرة

الثالثة على التوالي.

ي عثمان الغا

تـيار احلكمـة ان استهداف الـتظاهرات
ـطـالــبـة بـابـسط احلـقـوق الـســلـمـيـة ا
بــالـرصـاص احلي هي ضـربـة قـصـمت
ـقراطيـة في العراق ظـهر الـعملـية الد
اجلـــديــد  مــشـــيــرا الى ان تـــيــاره لن
يـــــســـــكت

ـستشـفيات في الـساعدي   وسـجلت ا
بــغــداد امس االول نــحـو  200 جــريح
بــيـنـهم  46 مـن الـقـوات االمــنـيــة كـمـا
شـهـدت مـنـطـقة الـزعـفـرانـيـة يوم امس
تـظاهرات حـاشدة ضد تـردي اخلدمات
وتـراجع فرص العمل للعاطل   حيث
قـام احملتـشدون بـحرق االطـارات وغلق
بــعض الــطـرق  لــكن سـرعــان مـا ردت
الــقـوات االمــنـيــة بـأســتـخـدام الــعـنف
لــتــفــريق الـتــظــاهــرات. وفي ذي قـار 
اجتـهت تـظاهـرات غـاضبـة نـحو مـبنى
مــجــلس احملــافــظــة احــتــجــاجـاً عــلى
عـيشي في البالد . الـوضع اخلدمي وا
وقـال مـصدر ان (شـخصـا لقي مـصرعه
واصــــابــــة نــــحــــو  13 اخـــــرين خالل
االحـتـجـاجـات)  واضـاف ان (الـنـيـران
ـهنـدس بـنى فـرع نـقابـة ا انـدلـعت 
فـي ذي قـــار)  مــــؤكــــدا ان (الــــقـــوات
االمـنية استـعادت السيـطرة على مبنى
تظاهرون مجلس احملـافظة). واقتحم ا
مـحافـظة بابل   فـيمـا قامت قوة امـنية
ـنع  مـئـات بــغـلق الـعـديـد من الــطـرق 
احملـــتــجــ مـن الــوصــول الـى مــبــنى
احملــافــظــة. وفــرقت الــقــوات االمــنــيـة
ـــحــافـــظـــة الـــنــجف الـــتـــظــاهـــرات 
بـأسـتـخدام الـرصـاص احلي . واصيب
عـــدد من االعالمـــيـــ خالل مــحـــاولــة
تـظاهرين في الـقوات االمـنيـة تفـريق ا
ـسـيل الــديـوانـيـة بـأسـتــخـدام الـغـاز ا
هـدي  جلـسة لـلـدموع . وتـرأس عبـد ا
طـــارئــة جملـــلس األمن الـــوطــنـي عــلى
خــلــفـيــة  تـواصل الــتــظـاهــرات. واكـد
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لـتـقى مـسـتـشـار االمن الـوطـني
فــــالـح الـــفــــيــــاض الــــذي يـــزور
واشــنـطن حــالـيــا وزيـر الــدفـاع
وبحـثا االمريـكي مـارك اسـبر  
الـعـالقـات الـثــنـائــيـة واألوضـاع
نطقة.وقـال مكتب الفياض في ا
في بـــيـــان امس ان (الـــطـــرفــ
بــحـــثـــا الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيــة

نطقة).  واألوضــاع في ا
من جـهــة اخـرى   دعـا رئــيس
اجلــمــهــوريــة الى تــأمــ عــودة
جميع النازح الى ديارهم من
خـالل تـــعـــزيــــز جـــهـــود إعـــادة
ـــدن.وقـــال بـــيـــان ان إعـــمــــار ا
(صــــــالح بـــــحـث مع مــــــحـــــافظ
ورئيس وأعضاء مجلس صالح
الـــدين  تـــعــزيـــز جــهـــود إعــادة
ـدن لتأمـ عودة جميع إعمار ا

النازح الى ديارهم).
واكـــد صــالح (أهـــمــيــة الـــعــمل
ـشتـرك وبـذل أقـصى اجلـهود ا
من أجل تقد أفضل اخلدمات
للمواطن وتوفير مقومات سبل

العيش الكر لهم). 
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ــطـلــوبـ لــلـقــضـاء)  مــؤكــدا ان ا
ـتـهم كان يـقـوم بجـلب الـضحـايا (ا
من بغداد ومحافظات أخرى لغرض
بــيع أعــضــائــهم  وقــد  الــقـبض
عــلـيـه في مـنــطـقــة حي الــقـدس في

وصل).  اجلانب االيسر با
فـي غـضـون ذلك   عــقــدت مـديــريـة
شـرطـة مـحـافـظـة ذي قـار  مـؤتـمرا
نـاقشـة خطـة زيارة امـنـيا مـوسعـا 
االربـــعــيـــنــيـــة. واشــارت مـــديــريــة
الــــشـــرطــــة في بـــيــــان امس إن انه
(بـــرئـــاســـة رئــيـس اركــان اجلـــيش
ـي ونـــائب قـــائــد عـــثـــمـــان الـــغــا
ـشتركـة عبد االمـير يار الـعمـليات ا
الــله وعــدد من الـقــيـادات في وزارة
الـدفـاع وبـحـضـور قـائـد شـرطـة ذي
قــار حـسن الـزيـدي ومـديـرو شـرطـة
االقــسـام والــدوائــر االسـتــخـبــاريـة
والـرقابية وامـري االفواج والسرايا
نـاقشة ـديرية اجـتمـاعا    عـقدت ا
اخلـطة االمنـية التي اعـدتها لـتام
احلــمــايــة الــكــامــلــة لــلـطــرق الــتي
يـسلكها الزائرين جتاه كربالء إلداء
زيـــارة االربـــعـــ و تـــقـــد عــرض

شـامل لنقاط ومقررات اخلطة والية
ـــســـؤولـــيــة االنـــتـــشـــار ومـــواقع ا
ــــنــــاطق وحتــــديـــــد الــــقــــواطـع وا
ي االمــنـيـة)  ولــفت الى ان (الـغـا
اطـلع عـلـى االجـراءات والـفـعـالـيات
االحــتــرازيــة واالســتــعـدادات الــتي
اتـخـذهـا قـائد شـرطـة احملـافـظة مع
احلـــكــــومـــة احملـــلـــيـــة واجلـــهـــات
االســتـــخــبــاريــة والــرقـــابــيــة عــلى
ــنـاطق احلـدوديـة مع احملـافـظـات ا
ــنــاطق الــصــحــراويـة اجملــاورة وا
ـــرتـــبـــطـــة والـــطـــرق الـــفـــرعـــيـــة ا
ــؤتـمـر واجملــاورة لـهــا كـمــا تـابع ا
هامها االمنية الـية تنفيذ القطعات 
عـلى ارض الواقع ومدى جـاهزيتها

من العدة والعدد). 
من جهته   قـال الزيدي ان (القوات
االمــنـيـة بـاشـرت بــاخلـطـة وحـسب
سؤولية وبإشراف مباشر قـواطع ا
ــدراء مـن قــبل امــري الــقــواطع و ا
حــتى عـودة الـزائـرين الى مـنـازلـهم
بــــعـــــد اداء مــــراســــيم الــــزيــــارة و
ـشـاركة اكـثر من  20 الـف عنـصر
امني لتام احلماية الكاملة لهم). 

عـلى محيط مدينـة الصدر التي شهدت
ـطــاطـيـة فــجـر امس حــرق االطـارات ا
وغـلق الـشـوارع الـرئـيـسـة بـعـد تـشيع
مــهـيب لــشـهــيـد الــتـظــاهـرات مــحـمـد


