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وصف خبـيـر سيـاسي االحداث
الـتي وقـعت في مـديـنـة الـصـدر
مــســاء اول امس واســفــرت عن
ـتظـاهرين اسـتشـهاد عـدد من ا
ثابة امتهان واصابة آخرين 
لـــــكــــرامـــــة االنــــســـــان وجــــرح
لكبريائه مـؤكدا ان التظاهرات
االخـــيـــرة هـي في واقع احلـــال
ثـورة عـارمة كـافـيـة السـقاط اي
نـظـام  عـازيا مـا تـتـعـرض اليه
الــبالد من احـداث مــؤسـفـة الى

تردي الـعمـليـة السـياسـية التي
بـــنــيـت عــلـى اســاس خـــاطيء
االمــر الــذي يــتــطــلب تــغــيــيــرا
شــامـال في بـــنــيـــة الـــعــمـــلـــيــة
الـسيـاسيـة واعادة بـناء الـدولة
من جــديـد وفق دســتـور جـديـد.
وقـــــال عـــــبــــد االمـــــيـــــر اجملــــر
لـ(الـــزمـــان) امس ان (الـــعـــراق
يـعاني مـشكـلة بـنيـوية ولـيست
اجـرائــيــة بـحــسب الــتـفــاصـيل
التي نعـيشهـا إذ ان احلكم بني
عــــــلـى اســــــاس خــــــاطـيء وفق
مشـروع احملافـظ اجلـدد وهو

مــشـروع  تــقــســيــمي طــائـفي)
مـضيـفـا ان (هـذا االمر ادى الى
ان تـصبح الـعـملـية الـسـياسـية
برمتهـا فاشلة وغـير قادرة على
النـهوض بالـواقع الذي يـعيشه
الـــــــشــــــعـب وحل مـــــــشــــــكـالته
ـــتـــوارثـــة الى ان وصـل بـــنــا ا
احلال اليوم الى التقاتل وسفك
الــــدمـــــاء في اثـــــنــــاء انـــــطالق
تــظـــاهــرات ســـلــمـــيــة تـــطــالب
بــتــحــســ الــوضع االنــســاني
واخلــدمي ومـحـاربــة الـفـسـاد).
ـشـكالت التي ورأى اجملر ان (ا

ـكن يـعـانــيـهــا الـعـراقــيـون  ال
حـلـهــا بـتـعـيـيــنـات وتـرقـيـعـات
ـا وغــيــر ذلك من اجــراءات وا
احلل يـنــبــغي ان يــكــون اعـمق
بـكثـير ويـتـمثل بـتغـييـر النـظام
الــســيــاسي وتــغــيــيــر قــوانــ
االنـتـخـابـات وغـيـرهـا) مـشـددا
عـــلى ( ضـــرورة الـــلـــجـــوء الى
تـغـيـيرات جـذريـة لـكي نـبدأ من
جـديــد بـنـاء عـمــلـيـة ســيـاسـيـة
جـديـدة ألنـنا نـعـيش حـالـيا في
دولــة مــيــلــيـشــيــات وصــفــقـات
مـــشــبــوهـــة وهــذا االمـــر يــدفع

الشعب العـراقي الى االستمرار
في تـــظــاهــراتـه بــالـــتــزامن مع
وجود قوى خفية مرتبطة بدول
اقــلـــيــمــيـــة تــعـــمل عـــلى خــلق
االضـطـرابات وتـقـسـيم الـشارع
الــــعـــراقـي). ومـــضـى قـــائال ان
(احـداث مــديــنـة الــصــدر كـانت
ـــدن االخــرى اكـــثـــر حــدة مـن ا
بــســبب كــثـافــتــهـا الــســكـانــيـة
ـشـكالت التي وفـقـرها وحـجم ا
يعـانيها ابـناؤها ) مـشيرا الى
ـشــكالت وسـعت من ان (هــذه ا
ضاد في مدينة نطاق احلراك ا
الــصـــدر الــذي جــوبـه بــالــقــوة
فـــــأدى الـى ســــقـــــوط عـــــدد من
ـدينـة ) مـضيـفا الـشهـداء في ا
ان (العـراق يعـيش ثورة عـارمة
كــافـيـة الســقـاط اي نـظـام إذ ان
ــواطـن يــشـــعــر انه مـــجــروح ا
بــــــكـــــبـــــريـــــائـه وان كـــــرامـــــته
ـــتــــهــــنـــة).وســــقط عــــدد من
الــشــهــداء واصـيـب آخـرون في
مـديـنة الـصـدر مـساء اول امس
اثـنــاء جتــدد الــتــظــاهـرات ولم
تصدر حـصيلة رسـمية عن عدد
الضحايا اال ان تقارير صحفية
افادت بوقوع  15 شهيدا ونقل
عــــــــــشــــــــــرات اجلــــــــــرحـى الى
ــديــنـة فــيــمـا مــســتـشــفــيـات ا
حتـدث شـهـود عن سـقـوط نـحو
خمسة شهـداء. واغلقت القوات
االمــــنــــيـــة فـي االثـــر عــــددا من
ديـنة وساحـاتها ومن شوارع ا
بينها ساحة احلمزة في منطقة
احلـبـيبـيـة وتقـاطع دور االمـانة
في مـــنـــطــقـــة االولى بـــحــسب
ـديـنـة اكدوا شـهـود من ابـنـاء ا
وقوع مـصادمات لـيلـية متـفرقة
ــاضـيــة وحـذروا خالل االيــام ا
ـدينة من انفالت االوضاع في ا
ـربع االول وعـودة االمـور الى ا
واكــــــــدوا لـ(الــــــــزمــــــــان) امس
ان(االحـــداث الـــتي شـــهـــدتـــهــا
دينة مساء اول امس بقدر ما ا

هي مــؤســفـة ومــحــزنـة فــإنــهـا
تــأتـي بــالـــضـــد من االجــراءات
احلــــكــــومــــيــــة الـــهــــادفــــة الى
ــتــظـاهــرين وحل اسـتــيــعـاب ا
مــشـكالتـهم) مــضـيـفـ ان (مـا
ـثــابـة امـر مـدبـر حـدث يـبـدو 
يـهــدف الى كـسـر حـالـة الـهـدوء
الـــذي شـــهـــدته الـــتـــظـــاهـــرات
لــــــبـــــعـض الـــــوقـت).وفي ردود
االفـعـال احلـكـومـيـة قـرر الـقـائد
ـسـلـحـة عـادل الـعـام لـلـقــوات ا
ـــهــــدي ســــحب قـــوات عـــبــــد ا
ــــديــــنـــة اجلــــيش كــــافــــة من ا
واسـتبـدالـها بـقطـعـات الشـرطة
االحتـاديـة بحـسب بـيان خلـلـية
االعالم االمـــــنـي اكـــــد (صــــدور
ـهدي بتشكيل توجيه من عبد ا
جلــنــة لــلـتــحــقــيق مع اآلمــرين
ـنـتـسـبـ الـذين والـضـبـاط  وا
فرط مساء استخدموا العنف ا
االحــد في مـديــنـة الــصـدر). في
غـضــون ذلك تــوعــد مـســتــشـار
االمن الوطني فالح الفياض من
تـآمرين بـ(قـصاص وصفـهم بـا
عـــــادل). وقــــال الــــفــــيــــاض في
مــــؤتــــمــــر صــــحــــفـي امس انه
(سـيــكـون هـنـاك قـصـاص عـادل
ـن اراد الـــســــوء بــــالــــعـــراق)
ــــــكن مــــــشــــــددا عــــــلى انـه(ال
ـتآمـرين ونعرف التـساهل مع ا
مـن يـــــــــقـف وراء احلـــــــــوادث)
مــضـيــفــا انه (المــجــال لــوقـوع
انــقالب او تــمـــرد والــعــراق لن
يحكم من قبل طـائفة بعد اآلن).
وتابع (نريد اسـقاط الفساد وال
نريـد اسقـاط النـظام السـيما ان
هنـاك مـطالب ايـجابـية الصالح
العـملـية الـسيـاسيـة) الفتا الى
انه (بــغــيـاب الــدولــة ســيــغـيب
الــنــظــام). ونــفى الــفــيــاض اي
وجــــود لـــقــــوات ايـــرانــــيـــة في
الــــعــــراق وقــــال ان مـــثـل هـــذه
التصـريحات تـهدف الى زعزعة

االستقرار. 
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اكــد الـــنــاطق الــرســـمي بــاسم
جهـاز مكـافحـة االرهاب صـباح
النعمان جناح اجلهاز في شل
قـدرات تـنظـيم داعش وتـعـطيل
مــجـــمل حـــركــته وفـــعــالـــيــاته
ـيـدانــيـة. وجـدد فـي تـصـريح ا
لـ(الـزمــان) امس الــقــول (انــنـا
مــطــمـئــنــون جـدا بــان جــهـود
اجلـهاز سـتتـمـخض هذا الـعام
عن الــسـحـق الـكــامل لــتـنــظـيم
داعـش وجــــــــمـــــــــيع خـاليــــــــاه
االرهابية). وقال النعمان على
هـامش مــؤتـمــر عـقــده اجلـهـاز
لــــتــــقــــو جــــهــــوده لــــرصــــد
الـعــمـلـيــات االرهـابــيـة وكـشف
اخلاليــا الـــنــائـــمــة بـــحــضــور
رئــيس اجلــهــاز الــفــريق االول
الـركن طـالب شـغـاتي وقـيـادات
الـــعـــمـــلـــيـــات في اجلـــهـــاز ان
ـــؤتـــمـــر اســــتـــعـــرض واقع (ا
االرهــاب والــتــهـديــد االرهــابي
ووجـود فـلـول داعش) واضاف
انه (انــصب عــلى اســتــعـراض
التـحديـات والتوجـهات الـعامة
جلـــهــــاز مـــكـــافــــحـــة االرهـــاب
وتـقــو نـتـائــجـهـا وتــأثـيـرهـا
ـيـداني عـلـى الـعدو ـتـوقع وا ا
واخلـبـرات الــتي اكـتـســبـنـاهـا
تمهـيدا لكـشف ومتابـعة جميع
فــــلـــولـه وتـــوجــــيه الـــضــــربـــة
الـــقـــاصـــمـــة له). واســـتـــبـــعــد
النـعمان وجـود اي ثغرة امـنية
في الـوضع الراهن او احـتـمال
حتـــرك تـــنـــظـــيم داعش في اي
بـقعـة من ارض الـعراق مـؤكدا
ر بأضعف حاالته ان (داعش 
االن وان جهود جهـاز مكافحة
االرهـاب انـصـبت عـلى حتـطيم
قـدراته شـيـئـا فـشـيـئـا تـمـهـيدا
لـــطي صـــفـــحــاتـه بـــالــكـــامل).
واشـــــار الـــــنـــــعـــــمـــــان الى ان
ـؤتـمـر لم يـأت لـدواع طـارئـة (ا
تقـترن باالوضـاع التي خلـفتها
التـظاهرات الـشعبـية العـفوية
ــا جـــاء ضـــمن ســـلـــســـلــة وا

مــؤتـــمــرات تـــتــنـــاول مــحــاور
اجلـهــد االســتـخــبــاري وكـشف
نقـاط القـوة والضـعف وحتديد
ــنــجــزات). وشــدد عـلى ابـرز ا
ـــؤتــمـــر جــاء في الـــقــول (ان ا
مـوعـده لـيـوجه رسـالـة مـفـادها
أن جـــهـــد اجلــهـــاز مـــســـتـــمــر
ومـتـصـاعـد في مـهـمـة مالحـقـة
الـشــبـكــات االرهـابــيـة وتــأمـ
مـدن وارض الـعـراق). واخـتـتم
النعمان تصريحه بالقول (اننا
مـطــمـئــنـون جـدا مـن ان الـعـام
سيـشهـد القضـاء النـهائي على
االرهـاب). عـلى صـعـيـد مـتصل
ـــتـــقـــدم ـــقـــر ا كـــشف قـــائـــد ا
ـشتركـة في كركوك للـعملـيات ا
ــكـــلـــفــة عن عـــثــور الـــقـــوات ا
بــــعــــمــــلــــيــــة ارادة الــــنــــصــــر
بصـفحتـها السـادسة على (15
وكراً وفـتائـل وقداحـات تفـجير
وعــبــوات نــاســفــة وكــمـيــة من
مـــــــادة سي فـــــــور شـــــــديـــــــدة
االنــفــجــار). وشــرعت الــقــوات
االمــنــيـة بــعــمــلــيــات تــفـتــيش
واسـعـة شـمـلت قـواطع االنـبـار
واجلــــــزيــــــرة وصـالح الــــــدين
لــتــعــقب فــلــول تـنــظــيم داعش
وتـفـتيـش القـرى ضـمن مـحاور
الـــقــيـــادات الــثـالث. وحتــركت
الـقــوات عــلى مـحــاور بـحــيـرة
الثرثار وصوال الى نهر الفرات
ووادي اخلـــنــاجـــر فـــضال عن

طــريـق حــديــثــة والــســكــريــات
والــــفــــرس ووادي اخلـــنــــاجـــر
وشـــمــال الـــفـــلــوجـــة بـــاجتــاه
الــثـرثــار. ووصل وزيــر الـدفـاع
جنـاح الـشـمـري الـى مـحـافـظـة
كــركـــوك امـس لــلـــقـــاء كـــبــار
ضـبـاط اجليش ومـتـابعـة سـير
عملية ارادة النصر. وفي قاطع
صالح الدين قـال صحـفيون ان
(العمـلية جنـحت في االستيالء
عـلى خـمـسة مـخـابئ لالسـلـحة
والعبوات الناسفة). واكدوا ان
(هــذه الـــعــمـــلـــيــة تـــهــدف الى
مـالحـقـة االرهـاب وتـأكـيـد عـدم
غـــفـــلـــة الـــقـــوات االمـــنـــيــة او
انـصـرافـهـا عن واجبـاتـهـا بـعد
احلـوادث التي شـهدتـها بـغداد
وســبع مـــحــافـــظــات نــتـــيــجــة
التظاهرات الشـعبية العفوية).
وقـالــوا ان الـعــمـلــيـة (حــظـيت
بتـرحيب شعـبي وان التـنسيق
ب قواطع العـمليات كان وراء
تـقـدم صفـحـات هذه الـعـملـية).
وكـشـفـوا عن ان (االهـداف غـير
ـنظـورة للـعملـية هي مـالحقة ا
قـيـادات داعـشـية مـسـجـلـة لدى
االجـهزة االسـتـخبـاريـة وضبط
وجــودهــا تــمــهـــيــدا لــتــوجــيه
ضــربـــة قـــاتــلـــة لـــهــا). والحظ
مـراقبـون (عدم اشـتراك طـيران
الــتــحــالف الـدولـي ضـد داعش
في هــذه الــعـمــلــيـة واقــتــصـار
الواجـبات اجلـوية عـلى طيران
اجلـــــيش والـــــقــــوة اجلـــــويــــة
العـراقيـة). وكان تـنظيم داعش
قـد اســتــخــدم اســتــراتــيــجــيـة
جـديـدة تـتـمـثـل بـعـدم االتـصال
الــــهــــاتــــفـي اآللي واعــــتــــمــــاد
الــدراجـات الـنـاريـة في الـتـنـقل
وتـــغــيـــيــر طـــبــيـــعــة االنـــفــاق
واجلـــحــور الــتي تـــخــبئ بــهــا
عـنـاصـره. وقـال الـنـاطق بـاسم
ـــشـــتـــركـــة الـــلــواء الـــقـــوات ا
حتسـ اخلـفاجي في تـصريح
امـس ان (الـعـمـلــيـة لن تـتـوقف
اال بــتـحــقــيق جــمــيع االهـداف

قررة لها).         ا
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يــعـقــد مـجــلس الــنـواب الــيـوم
الـثالثـاء جـلـسـة خـاصـة لـبحث
ـــتــظــاهـــرين وســبل مـــطــالب ا
ايـــجــاد احلـــلــول لــهـــا. وتــأتي
اجللسة في اطـار اجلهود الذي
ــان مـنــذ انـدالع قـام بــهـا الــبـر
الـــتـــظـــاهـــرات يـــوم الـــثالثـــاء
ـاضي وتـعـززت بـلـقـاء رئـيس ا
ــان مـحــمــد احلــلــبـوسي الــبــر
ـــــثــــلي بــــنــــحـــــو مــــئـــــة من 
ـتـظاهـرين واالسـتمـاع بـشكل ا
مـبـاشر الـى طلـبـاتـهم وآرائهم.
وادت الــتــظــاهــرات الى وقــوع
104 شــهــداء واكـثــر مـن ســتـة
آالف جريح بحسب احصائيات
رســـمـــيـــة. وتـــزامـــنت جـــهـــود
ـان مع تـصـاعـد الـدعـوات الـبـر
الى الـتهـدئـة ووقف نـزيف الدم
الــعـــراقي  خالل الــتـــظــاهــرات
ـطـالــبـة بـتــحـقـيق الــسـلـمـيــة ا
اصالحـات ومــحـاربــة الـفــسـاد

وحتس االوضاع.
 وكان احللبوسي  قد اعلن اول
امس  ان مـــــجـــــلـس الـــــنــــواب
بـــالــتـــعــاون مـع احلــكـــومــة لن

يـدخر جـهدا في مـحاسـبة كـبار
ــــارســـة دوره الــــفـــاســــدين و
الـرقـابي واكد اهـمـيـة التـهـدئة
في حتقـيق االصالحات وتلـبية
تـظاهـرين واشار الى مطـالب ا
ان االوضــاع تــتـــطــلب تــدخــلًــا

جراحيًا من قادة البلد. 
وقــال في تــصــريح مــتــلــفــز ان
(اخلـــــــــطـــــــــوة االولـى اآلن هي
ــــــــــــضـي فـي االصـالحـــــــــــات ا
احلـقــيــقــيــة الــتي يــحــتــاجــهـا
الشعب العراقي السيما بعد ان
ـتظـاهرين الى وصـلت رسالـة ا
ـعـنــيـة) مـضـيـفـا ان اجلـهـات ا
(الـــــتـــــهـــــدئـــــة هـي مـــــفـــــتــــاح
االصـالحــــــــــــات اذ ان حـــــــــــرق
ـمـتـلـكـات لــيس من مـصـلـحـة ا
ـــتــظـــاهــر وال مـن مــصـــلــحــة ا
الـدولــة ونـحن نــخـشى اشــاعـة
الـفــوضى ألنــهــا تــؤدي الى مـا
يـحـمـد عـقـبـاه). وتـابع (يـنـبغي
ان يـكـون هـنـاك دور لــلـحـكـمـاء
وأن تعمل الـدولة بشكل واضح
وبكل مؤسـساتها عـلى معاجلة
اجلـرح الـعـراقي جـراء الـفـسـاد
واخلـــــلـل االمــــنـي الـــــذي كــــان
مــــــوجـــــودا فـي الـــــســــــنـــــوات

ان يــــحـــــالــــوا الـى الــــقــــضــــاء
)واضــاف ان (مــجــلس الــنـواب
بـــالــتـــعــاون مـع احلــكـــومــة لن
يـدخر جـهدا في مـحاسـبة كـبار
ــــارســـة دوره الــــفـــاســــدين و

الرقابي).
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السـابقـة) وشدد عـلى ان (االمر
ــــرة تــــدخال يــــتـــطــــلـب هـــذه ا
جــــراحــــيــــا من قــــادة الــــبــــلـــد
لــتـصـحــيح االوضـاع). ومـضى
قـــــــائـال (إن لم يـــــــر الـــــــنــــــاس
الـــفــاســديـن الــذين يـــصــولــون
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اكد رئيس اجلهـورية برهم صالح
لــــوزيــــر اخلــــارجـــــيــــة الــــروسي
ســـيـــرجي الفـــروف اهـــمـــيـــة دعم
اجملتمع الدولي إلستقرار العراق.
وقـــال بـــيـــان رئـــاسي ان (صـــالح
اسـتــقـبل الفــروف الـذي بـدأ امس
زيارة عمـل الى بغداد وبـحث معه
تـعــزيــز الــعالقـات بــ الــبــلـدين
واكـــد له اهـــمـــيـــة دعم اجملـــتـــمع
الدولي إلستقـرار العراق). وجرى
خالل الـلــقـاء بــحث ســبل تـعــزيـز
العالقـات الثـنائـية وتوسـيع افاق
الـــــتــــعـــــاون وضـــــرورة الــــعـــــمل
ــا يـخـدم ــشـتـرك  والـتـنــسـيق ا

مصالح البلدين.
كمـا استقـبل رئيـس الوزراء عادل

ـــهــدي الفـــروف والـــوفــد عــبـــد ا
ــبــعــوث ــرافق له الــذي يــضم ا ا
اخلــاص لـــلــرئــيـس الــروسي الى
الــــــــشـــــــرق االوسـط وعــــــــددا من
سؤول في اخلارجية الروسية ا
ـثـلي عـدد من كـبـريات ومدراء و
شـركـات الـنـفط والـغـاز فـضال عن
الــســفـــيــر الــروسـي. وقــال بــيــان
حكـومي تـلقـته (الـزمان) امس انه
(جرى بـحث عالقات الـتعـاون ب
الــبــلـــدين وســبل تـــطــويــرهــا في
اجملــاالت الـســيــاســيــة واالمــنــيـة
واالقـتـصـاديـة والـعـلـمـيـة وتـبادل
وجــهــات الــنــظــر بــشــأن اوضــاع

نطقة). ا
 وتأتي زيارة الفـروف فيمـا يشهد
الـعـراق اضــطـرابـات وتــظـاهـرات
احـتــجــاجـا عــلى تــردي االوضـاع

اخلــدمـيــة واالنــســانــيــة وتـفــشي
الي. البطالة  والفساد االداري وا
كــمـــا اســـتــقـــبل رئـــيس مـــجــلس
النواب محمد احللبوسي الفروف
وبحـث معه تـعـزيـز الـعالقـات ب
الــبــلــدين  وســبل تــطــويــرهــا.من
جهته ابلغ وزير اخلـارجية محمد
علي احلكيم نظيره الروسي رغبة
الـعـراق فـي زيـادة حـجم الــتـبـادل
التجاري ب البلدين واعادته الى
مــســتـويــاته الــســابــقــة وتــعــزيـز
االسـتـثــمـارات في مـجــال الـطـاقـة
والكهـرباء والـدفاع والـنفط. وقال
احلــكــيم خـالل مــؤتــمــر صــحــفي
مـــشـــتـــرك مـع الفـــروف (عـــقـــدنـــا
مـباحـثـات مـثـمـرة ومكـثـفـة بـشأن
مـخـتـلف الـقـضـايـا ذات االهـتـمام
ــشــتـرك والــعالقــات الــثــنــائــيـة ا

والقـضـايـا االخـرى بـشكل واسع)
مـشيـرا الـى ان (اجلانـب العـراقي
ضم اعـــضــاء مـن وزارتي الـــنــفط

ــثـــلًــا عن وزارة والــكـــهــربـــاء و
ـفاوضات ب الدفاع لـكي تكون ا
اجلـــانـــبــ الـــعـــراقي والـــروسي

مـــوســـعــة  وتـــتـــضـــمن الـــنـــقــاط
ـشـتـركـة ). وتـابع (لـقـد تـطـرقـنا ا
ــشــتــرك الى تــعــزيــز الــتــعــاون ا
واالرتـقــاء بــالـعالقــات الــعـراقــيـة
الروسـيـة  مع ضرورة االسـتـمرار
في الـتشـاور في جـمـيع الـقـضـايا
الـسـيـاسـيـة االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة
ـشـترك) مـضـيـفا ذات االهتـمـام ا
(كــمــا نــاقــشــنــا  آفــاق الــتــعــاون
االقـتـصـادي بـ البـلـديـن وفرص
االسـتـثـمـار  ومـشـاركـة الـشـركـات
الــروســـيــة  في مـــشــاريع الـــبــنى
التـحتـية واعـادة االعمـار وبحـثنا
اهمية رفع حجم التبادل التجاري
بـــــ الـــــبــــــلـــــدين واعـــــادتـه الى
مــســتـويــاته الــســابــقــة وتــعــزيـز
االسـتـثــمـارات في مـجــال الـطـاقـة
والــكــهــربـــاء والــدفــاع والــنــفط).

واوضح ان (اللـقاء تـضـمن تأكـيد
ضـــــرورة تـــــوســـــيع الـــــعـالقــــات
الثـقـافيـة ودعم حـركـة الطالب في
اجلــامــعــات الــروســيــة واهــمــيــة
تــســهــيـل اجــراءات مــنح ســمــات
الـدخــول لـلــمــسـتــثـمــرين ورجـال
االعــمـال والــرحالت الــســيــاحــيـة
وزيـــادة عـــدد الــرحـالت اجلـــويــة
باشرة ب البلدين) مشيرا الى ا
ه الــشـــكــر لالفـــروف عــلى تــقـــد
(دعــــــمـه عــــــمـــــــلــــــيـــــــة  تــــــدريب
الــدبـلــومــاســيـ الــعــراقــيـ في

معهد الدبلوماسية الروسية).
وبــالـــنـــســبـــة جملــمل الـــقــضـــايــا
االقلـيـمـية قـال احلـكـيم انه حتدث
مع الفـــروف بــشـــأن(الــتـــحــديــات
ــنــطــقــة االمــنــيــة الــتـي تــواجه ا
واهمـيـة تخـفـيف حدة الـتـوتر في

مـــنــطـــقـــة اخلـــلـــيج وسالمـــتـــهــا
بالـنسبـة للـجمـيع)  مضـيفـا (لقد
اكدنا على وحدة سـوريا وحتدثنا
عـنـهـا كـثـيـرا وحتـدثنـا ايـضـا عن
ـسـار في سوريـا  وركـزنا وحدة ا
عـــلـى عـــودتـــهــــا الى اجلــــامـــعـــة
العربية واهمـية مسار - استانا-
ــــشــــاركــــة في  ونــــتــــطــــلع الى ا
ـــقـــبل). وبـــحـــسب االجـــتـــمـــاع ا
احلـكــيم  فــقــد تــنـاول االجــتــمـاع
(جهود البلدين في مـجال مكافحة
االرهــاب والســـيــمــا االرهـــابــيــ
ـــوجـــودين في ادلـب وكـــيـــفـــيــة ا
التعامل معهم).  من جهته اوضح
الفــــروف ان زيــــارته الـى بــــغـــداد
ـنــاسـبـة الـذكـرى  75 على تـأتي 
اقــامــة الــعالقــات بــ الـبــلــدين .
ـــؤتـــمـــر (تـــشـــرفت وقـــال خالل ا

بـــاســتـــقـــبـــال وزيــر اخلـــارجـــيــة
ـــاضي الـــعـــراقي فـي نـــيـــســـان ا
ـناسبـة الذكرى وتبادل الـزيارات 
 75 عـــــلـى اقـــــامـــــة الــــــعالقـــــات
الـثــنـائــيـة) مــوضـحــا ان(الـلــقـاء
تطـرق الى اقامـة تـنسـيق وتعـزيز
الـعالقـات الـثـنـائيـة فـي  اجملاالت
ـانـية وركـزنا ا فـيـها الـبر كافـة 
عـــلى الــــعالقـــات االقــــتـــصـــاديـــة
والتجـارية) مضـيفا ان اجلـانب
اتـــفــقـــا عــلـى (اهــمـــيــة تـــطـــبــيع
الـعالقـات بـ بـغداد واربـيل وان
تـــعــزيـــزهـــا ســـيــســـاعـــد في دعم
التنميـة االقتصادية واالجـتماعية
ـشكـالت االخرى) لـلـعراق وحـل ا
مــشــيـرا الـى ان( الــوفـد الــروسي
ثـلـ عن اكـبـر الـشـركات يضـم 

الروسية في مجال الطاقة).
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ويـجـولـون اآلن وراء الـقـضـبان
فال خـيــر في دولـة التـتـمـكن من
ـــتــلـــكــات الـــشــعب حــمـــايــة 
ومقـدراته من حيـتان الـفساد) 
مــؤكــدا ان (الــفــاســدين بــاتــوا
مـعـروفـ لـدى اجلـمـيع ويـجب
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تـابعـة احلكـومية اعلـنت خلـية ا
امس انحسـار التظـاهرات بشكل
بـاحثات مع عدد كبير وانـتهاء ا
ــثـلي الــتـظـاهــرات. وقـالت من 
اخللـية في بـيان ان (الـتظـاهرات
انـحسـرت بـشكـل كبـيـر بعـد لـقاء
ــثــلـي الــتــظـــاهــرات بــخـــلــيــة
ـتـابعـة) مـضـيفـة انـهـا (قـابلت ا
ثـلي متـظاهـري هنـدسة الـنفط
ووقفت على مـطالبهم كـما التقت
ثلي االجور اليومية في وزارة
ـــائـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــة ـــوارد ا ا
االجـازات االجـبــاريـة). وبـحـسب
الـــبـــيـــان فــقـــد انـــهـت اخلـــلـــيــة
ـثـلي مـبـاحـثـاتــهـا مع عـدد من 
الـتـظـاهـرات في الـنـجف وواسط
ـــــثــــــنى وبــــــابل. وانــــــتـــــهت وا
الـــتــظــاهــرات في الـــنــجف بــعــد
ـتـابـعـة ـفـاوضـات بـ خـلـيـة ا ا
ـتظـاهرين بـتعاون احلكـومية وا
قـائـد شـرطـة الـنـجف. كـمـا جـرى
االتـفـاق مع مـتـظـاهـري الـشـطـرة
في مــحــافــظــة الــنــاصــريـة عــلى

انهاء الـتظاهـرات بعد الـتفاوض
مــعــهم ونـقـل طـلــبــاتـهـم. وقـامت
الـقوات االمـنـيـة امس بـفـتح عدد
ــغــلــقــة فـي بــغـداد من الــطــرق ا
ـــنـــطـــقـــة اخلـــضــراء ومـــنــهـــا ا
ـعلق بـاجتاه العالوي واجلسر ا
واحلــارثــيــة. وشــكــا مــواطــنــون
وموظفون من الزحامات اخلانقة
الـــتي تــســبــبـت بــهــا قــطــوعــات
الـطرق والـسـاحات الـرئـيـسة في

وظـفون صـعوبة بغـداد. ووجد ا
بــالــغـة فـي الـوصــول الى امــاكن
عـمـلـهم والعـودة مـنـهـا وطـالـبوا
ــغــلــقــة بــفــتح بـــقــيــة الــطـــرق ا
والسيما بـعد رفع حظـر التجوال

اضي. منذ السبت ا
 وفي اطار االجـراءات احلكـومية
ـالــيــة عن اعـادة اعــلـنـت وزارة ا
فسوخة اكثر من  234 الفًا من ا
عـقــودهم واكـدت انــهـا بـإنــتـظـار

صـدور قـوائم بــاالسـمـاء الصـدار
ــوجب يـالــيـة اوامــر الـتــعـيــ 
احلذف واالستحداث. وفي تطور
عــادت خــدمـــة االنــتــرنت بــشــكل
ـدن العـراقية رديء الى بغداد وا
بعد فترة انقطاع دام خمسة ايام
ـــا عــدا حتـــســـنــا فـي الــوضع
وقف من االمني واسـتقـرار في ا

التظاهرات.
 من جـــهــة اخـــرى تــلـــقى رئــيس
هدي اتصاال الوزراء عادل عبد ا
هـــاتــفـــيــا مـن وزيــر اخلـــارجــيــة
االمـريـكي مـارك بـومـبـيـو تـطـرقـا
خـاللـه الـى االوضــــــــــاع الــــــــــتي
يعـيشـها الـعراق. وبـحسب بـيان
حكـومي فقـد اكـد بومـبيـو موقف
تـحدة الـداعم للـعراق الواليـات ا
وجلــهــود احلــكــومــة الــعــراقــيــة
الـــــرامـــــيـــــة لــــــتـــــعـــــزيـــــز االمن
واالسـتـقـرار. من جـهـته اكـد عـبد
ــهــدي لـــبــومـــبــيــو اســـتــمــرار ا
ــزيـد من احلــكــومـة في تــقــد ا
حــــزم االصالحــــات خـالل االيـــام
ـــقــــبـــلـــة لـــتــــلـــبـــيــــة مـــطـــالب ا

تظاهرين.  ا
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