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طبعة العراق 
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ـتـحـدة دان األمـ الـعـام لأل ا
ا اسـماه أنطـونيـو غـوتيـريش 
(االنتـهاكـات الكـبيـرة) من جانب
قـــوات األمن حلـــقـــوق االنـــســان
خالل التـظاهرات فـي العراق من
دون حتـديـد كـيـفــيـة مـعـاقـبـتـهـا.
وقـال غـوتــيـريش خـالل لـقـاء مع
صحـفيـ (نأسـف للـعدد الـكبـير
من القتلى) مشـيرا إلى (التقرير
ــتــحــدة األخــيــر لــبــعــثــة األ ا
بشـأن تـصـرف الـقوات الـعـراقـية
خالل الــــتــــظـــاهــــرات).وأضـــاف
(بـحــسب أولى اســتـنــتـاجــاتـنـا
ـؤكــد حـصـول انــتـهـاكـات فـمن ا
كبـيرة حلـقـوق اإلنسـان ال بد من
إدانـتـهـا بـشـكل واضح).وخـلص
ي الـذي نــــــــــشـر الـتـقـريــر األ
في  22 من الــــشــــهــــر اجلــــاري
ـمـتـدة بـ  1و9 ـدة ا وتـنـاول ا
مـن الـــــشــــــهــــــر إلى حــــــصـــــول
(انــتـــهــاكــات خــطـــيــرة حلــقــوق
اإلنسان) خالل التـظاهرات وقال
أنه (حتى وإن كـانت التـظاهرات
ــكـان ال تــشــبه بــعـضــهــا وفــقــا 
تنـظـيـمـها من حـيث عـدد الـقـتلى
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الــتـمـيـمـي قـال في وقت سـابق من
اخلـميس إن  ( حظـر التجوال في
احملـــافــظـــة جــاء لـــلـــحــفـــاظ عــلى
ــدنـيـ واعــتـقــال اجلـنـاة وذلك ا
عـــقب ثـالث عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيــال
شـــهــدتــهـــا ديــالى في الـــســاعــات

اضية).  ا
كـتب اإلعالمي لـلتمـيمي   وذكـر ا
فـي بــيــان تــلــقــته ( الــزمــان )  أن
(مــــحــــافـظ ديــــالى وجه الــــقــــوات
االمــنــيــة بــضـبـط االمن في عــمـوم
احملـافـظة ً وخـصوصـا في ناحـية
ـؤسفة ابـي صيـدا بعـد االحداث ا
الــتي جــرت )  وبـحــسب الـبــيـان
قـدم الـتـمـيـمي (تـعـازيه إلى أهـالي
ــــغــــدورين كـل من مــــديـــر وذوي ا
نـاحـية ابي صـيدا حـارث الربـيعي
ورئـــيس اجملــلس الـــبــلــدي ســعــد
صــــريـــوي واثـــنــــ من اقـــاربه  
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اســتـــقــبل رئــيس حـــكــومــة إقــلــيم
كـردسـتان مـسـرور البـارزاني قـائد
قـوات الـتحـالف الدولي في الـعراق

وسوريا روبرت وايت.
وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس انه
(جـرى فـي االجـتـمـاع الـذي حـضره
الـقـنصل األمـريـكي العـام في اربيل
سـتيـفن فاغن تسـليط الـضوء على
ـــســتـــجــدات فـي الــســـاحــة آخـــر ا
نطـقة عمـوماً). وأشاد الـعراقيـة وا
الـوفـد (بتـضحـيات الـبيـشمـركة في
مـقــارعـة اإلرهـاب كـمـا  الـتـأكـيـد
عــــلـى مـــواصــــلــــة دعـم الــــواليـــات
ـتـحدة إلقـلـيم كردسـتـان والسيـما ا
قـوات البيشمركة في مواجهة خطر
عــودة ظــهــور داعش الــذي يــسـعى
إلعــادة تـنــظـيـم صـفــوفه في بـعض
ــثل ــا بـــات  مـــنــاطـق الــعـــراق 
تـهـديداً جـدياً عـلى حيـاة السـكان).
لـى صعيـد اخر وجه مـحافظ ديالى
مــثـنى الــتـمــيـمي  إنــذارا نـهــائـيـا
لــقـــادة امن حــوض الــوقف فــيــمــا
يخص تداعيات ابي صيدا االخيرة
 والـشـرطـة تـؤكـد اسـتـمـرار فـرض

حظر التجوال .  
وقـال الـتمـيمي لـ ( الـزمان ) امس
إن  (الــوضع األمـنـي في قـاطع ابي
صـــيـــدا حتـت الـــســـيـــطـــرة بـــعـــد
االحـداث االخـيرة الـتي تسـببت في
سـقوط عـدد من الضحـايا  مـوجها
انــــذارا اخـــيـــرا الـى قـــادة حـــوض
الـوقف بـضرورة حـصـر السالح او
طالبة بإعـفائهم من مهامهم) يـتم ا
 مــؤكــدا أن  ( إدارة ديــالى تــراقب
الوضع عن كثب التخاذ ما يلزم من
ـواطـنـ ) . وكان قـرارات حتـمـي ا

إضـافـة إلى مديـر اجلـنسـيـة فيـها
ـقدم محمـد احلميري ).  الى ذلك ا
 اكـــد مــديـــر إعالم قــيـــادة شــرطــة
مــحــافـظــة ديــالى الــعــقـيــد نــهـاد
ــهـداوي اســتـمـرار فــرض حـظـر ا
الــتــجـوال في نــاحــيـة ابي صــيـدا

لليوم الثالث على التوالي.
ـهـداوي لـ (  الـزمـان ) إن  وقــال ا
( حــظـر الــتـجـوال مــا يـزال سـاري
ــفــعــول في نــاحــيــة ابـي صــيـدا ا
شـمال شرق بـعقوبـة لليـوم الثالث
عــلـى الــتــوالي لــدواعي امــنــيــة )
الفـتا الى أن  ( تعزيزات قتالية من
الــــرد الــــســـريـع وقـــوات اجلــــيش
انــــتـــشـــرت فـي االزقـــة واالحـــيـــاء
والـشـوارع الـرئـيـسـيـة تـفـاديـا ألي
ــهـداوي أن طــار ) . واضــــاف ا
(الــــوضع الـــعـــام فـي ابي صـــيـــدا

مستقر وحتت السيطرة ) .

وطبيـة.ومن ب الـشهـداء أيضاً
ثالثــــة فـي مـــديــــنــــة الــــبــــصـــرة
واستـشـهد  11 متـظـاهـراً مـساء
اجلمـعـة حرقـاً بـعد إضـرام الـنار
قـر مـنـظـمة بـدر أكـبـر فـصائل
قوات احلشـد الشـعبي في مـدينة
الـديــوانــيــة  بـحــسب مــا أفـادت
مصـادر أمنـية فـيمـا نفت مـنظـمة
بـــدر صــــحـــة اخلــــبـــر.وأعــــلـــنت
الـســلـطـات حــظـراً لـلــتـجـوال في
البصرة وبابل والناصرية كما
فـرقت الـقوات األمـنـيـة مـحـتـج
ـــيـــاه في كــــربالء بـــخــــراطـــيـم ا
سيـلة للدموع.وأضرم والقنابل ا
ـــبــنـــيي مـــتـــظــاهـــرون الـــنـــار 
مـحـافـظـتي ذي قـار والـديـوانـية
وأحـرقــوا أكـثــر من عـشــرة مـقـار
ألحـزاب ســيــاسـيــة في اجلــنـوب
وصدت القوات األمنية بوابل من
ـســيـلـة لــلـدمـوع آالف الـقــنـابل ا
ـــتـــظــاهـــرين احملـــتـــشـــدين في ا
بـغـداد.ووُضِــعت جـمــيع الـقـوّات
األمنية في حالة تأهب منذ مساء
اخلـمــيس من  جــانب احلــكــومـة
التي أكملت اجلمـعة عامها األول

في احلكم. 
واســتـــخــدمت قـــوات مــكـــافــحــة
سيـل للدموع في الشغب الـغاز ا
ـتـظـاهرين محـاولـة لـصـد تقـدم ا
ـنطقـة اخلضراء وإبعادهم عن ا
الـــتـي تـــضم مـــقــــار حـــكـــومـــيـــة
ودبلـومـاسيـة خـصوصـاً سـفارة
ـــتــــحـــدة ودفع ذلك الـــواليـــات ا

ـتـظـاهـرين لـلـعـودة إلى سـاحـة ا
التـحرير الـرمزيـة التي يـفصـلها
ــنــطـــقــة اخلــضــراء جــســر عن ا
اجلمـهـورية.جـاء ذلك بـعدمـا دعا
ـــــرجع الـــــديــــنـي عــــلي ـــــثّل ا
السيـستـاني في خطـبة اجلـمعة
الى (ضـــبـط الـــنـــفس) لـــتـــجـــنب

(الفوضى). 
ـهـدي الـكـربالئي وأضـاف عـبـد ا
ــرجــعــيــة الــديــنــيـة أن تــأكــيــد ا
عضـرورة أن تكـون االحتـجاجات
سلمـية خـالية من الـعنف يـنطلق
(من حرصها البالغ على مستقبل
هذا البلد) و(يخشى معها من أن
قـابل يـنـزلق بـالـعنـف والـعنـف ا
إلى الفـوضى واخلـراب ويـفسح
ـــزيـــد من الـــتـــدخل ذلك اجملـــال 
اخلــــارجـي ويــــصــــبح ســــاحــــة
لـتصـفـيـة احلـسـابـات بـ بعض
الــقــوى الـدولــيــة واإلقــلــيــمــيـة).
وكــانت الــقــوات األمــنــيــة فــرقت
ـيــاه لـيل اخلــمـيس بـخــراطـيـم ا
اجلـمـعـة مـتـظاهـريـن عنـد مـدخل

نطقة اخلضراء.  ا
تـظاهـرين مـوحداً وكان هـتـاف ا
(كـــلــــهم حـــرامــــيـــة) داعـــ إلى
إسـقـاط احلــكـومـة في بــلـد غـني
بالنـفط لكـنّه يعانـي عجزا مـزمنا
في الـتغـذيـة بـالـتيـار الـكـهـربائي

ومياه الشرب. 
وجاءت عـملـية الـتـفريق تـلك قبل
ـرتــقـبـة سـاعــات من الــتـعــبـئــة ا
ألنـصــار زعـيـم الـتــيـار الــصـدري

مــقــتــدى الــصــدر الــذي وَضع كلّ
ثــــــقـــــله فـي مـــــيــــــزان احلـــــركـــــة
االحتـجـاجـيّة.والـصـدر الـذي كان
في طلـيعـة االحتجـاجات من أجل
مكافحة الفساد دعا أنصاره إلى
الـتـظـاهـر كـمـا طـلب من فـصـائل
ــســلّــحــة الــتي ســرايــا الــسالم ا
يـتــزعـمّــهـا االسـتــعـدادَ (حلــمـايـة
تظاهريـن) ما أثار مخاوف من ا
حصـول مـزيد مـن أعمـال الـعنف.
وكــان يـــتـــوقّع أن تــتّـــسع رقـــعــة
التظاهرات اجلمعـة لينضمّ إليها
بعـد الظـهر أنـصار الـصدر. ودعا

الــــــصـــــدر فـي وقـت ســـــابـق إلى
اســـتـــقــالـــة احلـــكـــومـــة وإجــراء
انتخـابات مـبكرة.ولـيل اخلميس
اجلــمـــعـــة وجّه رئـــيس الــوزراء
ــهــدي خــطــابًـا إلى عــادل عـبــد ا
الـشــعب دافع فــيه عن إجنـازاته
واتّــهـم أسالفه بــأنـــهم ســـلّــمــوه
دولــة ذات اقــتــصــاد مــســتــنــزف

وأمن هش. 
كــمــا انــتــقـد الــصــدر من دون أن
يُــســـمّــيه.وكـــانت احلــكـــومــة قــد
أصــــدرت في  6 تــــشـــــرين األول
اجلاري وااليـام الالحقـة سـلسـلة
قرارات خالل جـلسـة اسـتثـنائـيّة
ــهــدي عــقــدت بــرئـــاســة عــبــد ا
تــضـمّــنـت حـزمــة إصالحــات من
ـتـظاهـرين. أجل تـهـدئـة غـضب ا
وتـصــاعـدت مــنـذ أيــام الـدعـوات
إلى الـــتــظـــاهــر اجلـــمــعـــة الــذي
يصادف الذكـرى السنوية األولى
ــهــدي لــتـــولي حـــكــومـــة عــبـــد ا
مـــهـــمــاتـــهـــا وانـــتــهـــاء مـــهـــلــة
األســـبـــوعــ الـــتـي مــنـــحـــتـــهــا
ــرجـعــيــة الـديــنــيـة الــشــيـعــيـة ا
األعــلى فـي الــبالد لــلـــســلــطــات
لـالســـــتـــــجـــــابـــــة إلى مـــــطـــــالب
.ويـشيـر خـبراء إلى أن احملتـجـ
عـدم اعــتـمــاد إصالحـات جــذريـة
يطالب بها العـراقيون بعد أربعة
عـقـود من احلـرب فـي بـلـد يـحـتل
ــرتــبـة  12في الئــحـة الــبــلـدان ا
األكثر فسـاداً في العالم ليس إال

تأجيالً للمشكلة.
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تـــــــواصــــــلـت الـــــــتــــــظـــــــاهــــــرات
واالضــطـرابـات االمـنـيـة في بـغـداد
وعـدد من احملافـظات امس الـسبت
لـلـيـوم الـثـاني عـلى الـتـوالي حـيث
ســـقـط ثالثـــة شـــهـــداء وعـــشـــرات
اجلــرحى وظـلت قـوى االمن تـطـلق
ــسـيــلـة لــلـدمــوع جـتى الــقـنــابل ا
سـاعة مـتأخـرة من ليل امس. فـيما
صـاب تـنـقل سيـارات االسعـاف ا
من سـاحة التحرير. وشهدت بغداد
وتـسع محـافظـات أخرى تـظاهرات
دامـية اجلمعـة للمطـالبة باالصالح
ومــحـاربــة الــفـاســدين تــخـلــلـتــهـا
مــواجــهـات بــ الــقـوات األمــنــيـة
ـــتـــظـــاهــريـن ادت الى ســـقــوط وا
اعــداد كــبـيــرة من الــضـحــايــا بـ
شــــهـــيــــد وجـــريـح.وقـــال عــــضـــو
مــفــوضـيــة حــقـوق االنــســان عـلي

ـــــــــا ادى الى اي سـالح نــــــــاري 
إصابة 4 ضـــــــباط و  68 منتسبا
بـــجــــروح خـــطـــيـــرة) مـــؤكـــدة ان
(اسـتخدام الرمانـات الهجومية من
قـــبل أعـــداء الـــبــصـــرة اســـفــر عن
إصـابة  17مـنـتـسبـا من قـوة حفظ
الــقـانـون داخـل مـبـنى احملــافـظـة).
وخـــلـص الــبـــيـــان الـى الـــقــول أن
يـداني ستتغير (قـواعد االشتباك ا
بــعــد ان عـدّ الــقــضـاء ان االعــتـداء
ـال الـعام عـلى الـقـوات االمـنـيـة وا
ادة 4 ة يعـاقب عليـها وفق ا جـر

من قانون مكافحة االرهاب).

الــبـيـاتي فـي بـيـان إن (هــنـالك ثالثـة
شـــــهـــــداء الـــــســـــبت مـع عـــــشــــرات
اجلــرحى) مــشــيـراً الى (عــدم تــوفـر
فـرق طـبيـة تابـعة لـوزارة الصـحة او
سـيارات اسـعاف في ساحـة التـحرير
ووجـود فرق تطوعية من الشباب مع
إســــعــــافــــات أولــــيــــة مـن مــــصـــادر
الــتــبــرعــات).وأضــاف  الــبــيــاتي أن
ـتـظـاهرين (هـنـاك تـزايدا فـي اعداد ا
بـشكل تـدريجي مع رغبـة حقيـقية في
احلـــفــاظ عــلـى الــســلـــمــيـــة من قــبل
ـفـوضـيـة قد ـتـظـاهـرين). وكـانـت ا ا
اعـلـنت مـسـاء اول امس اجلـمـعة عن
تـظاهرين ارتـفاع عـدد الشهـداء من ا
الـى ثالثـ شــخـصــا وارتـفــاع عـدد
تظاهرين ـصاب الى  2312 مـن ا ا
والـقوات االمـنية.واوضـحت في بيان
ــعـدل أن (هــذه احلــصــيــلــة كــانـت 
ثـمانـية شهـداء في بغداد وتـسعة في
مــيـسـان وتـســعـة في ذي قـار وثالثـة

فـي الـــبــصـــرة وشـــهـــيـــد واحـــد في
ـــثـــنى).واشـــارت الى مـــحـــافـــظـــة ا
صاب الى  2312من (ارتفاع عدد ا
ــتـــظــاهــرين والـــقــوات االمــنــيــة) ا
مـوضحة أن (بـغداد شهـــــدت سقوط
مـصابا 90مـصابا وذي قار  1493
ثنى وواسـط عشرة مصـاب وفي ا
مـــــصـــــابـــــا وفـي الـــــبـــــصــــرة151
 و112الديوانية  مصاب وفي 301
مــيـسـان 105 وكــربالء 50 ). وافـاد
الـــبــيــان بـ(حـــرق وإحلــاق األضــرار
بـخـمـسـ مـبـنى حـكـومـيـا ومـقـرات
حــزبـيــة في مـحــافـظــات الـديــوانـيـة
ومـيسان وواسط وذي قـار والبصرة
وبـــابل (مـــشــيــرا الـى (اعالن حــظــر
الـــتــجــوال في مـــحــافــظــات ذي قــار
ــثــنى وواسط) .وفي والـــبــصــرة وا
ـتظاهرين في بـغداد حاول عدد من ا
ســـاحـــة الــتـــحـــريـــر عــبـــور جـــســر
اجلـمــهـوريـة فـردت الـقـوات االمـنـيـة

ـسيل لـلدموع عـليـهم بقـنابل الـغاز ا
مــا ادى الى اخـــــتــنـاق  30 مــنـهم .
وبــدأ مــتـظــاهــرو سـاحــة الــتـحــريـر
اعـتصـاما مفـتوحـا حل االستـجابة
طالبهم.واعلن مصدر  امس السبت
عـن انــدالع الــنـــيــران من جـــديــد في
ــطــعم الــتــركي فـي بــغـداد بــنــايــة ا
ـدنـي قـد وكــانت مــديــريــة الــدفــاع ا
اعـلـنت في وقت سـابق من يوم امس
الـسبت اخمـاد جميع احلرائق داخل
ـطعم واكدت في بيان (انزال جميع ا
ـتظاهرين اسفل البـناية واسعافهم ا
بعد تعرضهم حلاالت اختناق).وافاد
مـصـدر امـني بـأن حـصـيـلـة مـحـاولة
ــتـظـاهـريـن اقـتـحـام مــبـنى كـربالء ا
احلـــكــومـي اجلــمـــعــة  بـــلــغت 196
جــريــحــا بــيــنــهم عــنــاصــر امــنــيـة.
ـــصـــدر ان (الـــضـــحـــايـــا واوضـح ا
تـــــوزعـــــوا بـــــواقع  18ضـــــابـــــطــــا
و125مـنـتسـبا 53 مـتـظاهـرا).ونعت

عـصائب اهل احلق مـدير مكتـبها في
مـحــافـظـة مـيـسـان وسـام الـعـلـيـاوي
وشــقـيــقه عــصـام بــعــد إصـابــتـهــمـا
نـتيـجة هـجوم مسـلح تعـرض له مقر
مـــكــتب احلــركــة فـي احملــافــظــة. من
جـهـته كـشف الـقيـادي في الـعـصائب
جــواد الـطـلــيـبـاوي تــفـاصــيل مـقـتل
الـعـلـيـاوي بـالـقـول ان(وسام قـتل مع
ـسلح استهدفه شـقيقه إثر هجوم 
اثـــنـــاء وجــــوده داخل مـــســـتـــشـــفى
ـحافـظة الـبصـرة التي ذهب الـيها
لــتـلــقي الــعالج من اصـابــة خـطــيـرة
بـرأسه تعـرض لها اثـر الهـجوم الذي
ـديـنة الـعمـارة) مـضيـفا اسـتـهدفه 
أن (الـعلياوي الذي يـنتمي الى عائلة
مــعــروفـة بــالــعـمــارة أصــيب بـرأسه
نـدس اصـابـة خطـيرة بـعـد هجـوم 
بـالرمانات اليدويـة على مقر  احلركة
ــديـــنـــة اثــنـــاء االحـــداث الــتي فـي ا
رافـقت الـتـظـاهـرات وبـعـد نـقـله الى

مــسـتـشــفى في الـبـصــرة دخل عـلـيه
مـسـلحـون وقـتـلوه مع شـقـيقه داخل
ـستـشفى). واوضح الـطلـيباوي أن ا
(الــــعـــــلــــيـــــاوي يــــحــــمـل شــــهــــادة
الـبـكـالوريـوس في الـهـندسـة ويـعمل
مـهـندسـا أقـدم في وزارة النـفط لـكنه
فـضل االلتحاق باحلـشد الشعبي اثر
صــدور فـتـوى اجلــهـاد الــكــــــــفـائي
عــام 2014)  مــضــيــفــاً أنه (يــشـغل
مـوقع آمـر فـوج الـعـمـارة في احلـشد
الـــــشــــعــــبـي وشــــارك في جـــــمــــيع
الـعـمـلـيـات ضد داعـش وكان له دور
ــيــز في حتــريــر الــكــرمـة وآمــرلي
واحلــضـر فـضالً عن كـونه مـسـؤول
احملـور الـغـربي خالل معـارك حتـرير
نـــيــنـــوى ومـــســؤول أحـــد احملــاور
الــــرئـــيــــســــة في مــــعـــارك حتــــريـــر
بـــيـــجـي).واعـــلن مـــصـــدر طـــبي في
مــيـســان ارتــفـاع عــدد الـشــهـداء من
ـــتــظــاهــرين فـي احملــافــظــة الى 9 ا

فــيـمـا اصـيب  94 اخــرون بـجـروح .
وافــاد مــصــدر بــقــدوم لـواء مـن قـوة
الــرد الــســـريع من بــغــداد وصل الى
مـيـسـان كـمـا وصـلت قـوة من الـفـرقة
 لـتابعـة لعملـيات الفرات االوسط 19
الـى الـديـوانـيـة لالشـراف عـلى االمن
فـي احملـــافـــظـــة. وفـــرضت الـــقـــوات
االمــني حـظـرا جـزئـيــا لـلـتـجـوال في
الــســمــاوة . وأعــلن قـائــد عــمــلــيـات
الــفــرات االوسط الــلــواء الـركـن عـلي
غــــازي الـــطـــائـي امس الـــســــبت عن
اعـتـقـال عـدد من الـذين قـامـوا بـحرق
مــــجــــلس الــــديــــوانــــيــــة ومــــقـــرات
األحــزاب.واكــد الــطــائي في مــؤتــمـر
صــــحــــفي (وضع خــــطــــة لـــتــــامـــ
احملـافـظـة وحمـايـة األماكن احلـيـوية
في الـديـوانيـة) من جهـته عد مـحافظ
الـديـوانيـة زهيـر علي الـشعالن خالل
مـؤتـمـر صـحفي  أن الـتـظـاهـرة التي
انطلقت في احملافظة اول امس بدأت

ســـلــمــيـــة مــؤكــداً أن
(مـــجــامــيـع مــنــدســة)
غـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرت
مــســارهــا.وأضـاف أن
(مـن قـــام بـــعـــمـــلـــيـــة
احلــرق في احملــافــظـة
مـعـلـوم لـديـنـا وسـيتم
إلـقاء الـقبض عـليهم).
وقــــررت مــــحـــافــــظـــة
كـــربالء امس تـــمــديــد
حـــظــر الــتــجــوال الى
اشــعــار آخــر بــعــد ان
كـان مقررا الى الثانية
عــشـرة من ظــهـر امس
الــسـبت. ونـعت وزارة
ــــســـعف الــــصـــحـــة ا
مـنـتـصـر سـعـدي الذي
اسـتـشـهـد اثـنـاء ادائه
الـواجـب في مـحـافـظة
ذي قـار. واعلـن مصدر
فـي دائــرة صـــحــة ذي
قــــــــار عن ارتــــــــفـــــــاع
حـــصــيـــلـــة ضــحـــايــا
تـظـاهـرات الـنـاصـريـة

إلى 12 شــهــيـدا و164 مــصــابـاً مع
الـعثـور على أربع جثـث متفـحمة في
قرات احلزبية. وحذرت قيادة أحد ا
شــرطــة مــحــافــظــة الــبــصــرة من أن
ـيـداني ستـتـغـير قـواعـد االشـتبـاك ا
بــعـد ان عــدّ الـقــضـاء االعـتــداء عـلى
ة ـال الـعام جـر الـقـوات االمنـية وا
يـعـاقب عـلـيـها وفـق قانـون مـكـافـحة
االرهـــــاب.واكــــدت فـي بــــيـــــان امس
ولوتوف (قنـابل ا اسـتخدام مـندس
تـسـببت بـاحراق  4عـجالت واضرار
16 عــجـلــة تــابـعــة ألفـواج الــطـوار
كـانت تـقل رجـال شـرطـة ال يـحـمـلون

وخـطـورة اجلــروح الـتي أصـيب
تظاهرون فإنها تظهر بأن بها ا
قوات األمن العـراقية اسـتخدمت
قـوة مـفـرطــة ضـد احملـتـجـ في
بغـداد ومـدن أخرى في الـعراق).
واستـشـهد أكـثر من  40شخـصاً
اول امس اجلـــمـــعـــة في بـــغــداد
وجـنـوب الــعـراق مع اســتـئـنـاف
احلـــركــة االحـــتـــجــاجـــيـــة الــتي
أسفـرت منـذ مـطلع تـشرين األول
عن اســـتــشـــهـــاد أكـــثــر من 150
ـرة األولى .وهــذه هي ا شـخــصـاً
الــتي يــسـجـل فـيــهــا اســتــخـدام
لـــلــرصـــاص احلي مـــنــذ مـــســاء
ـــــاضي بـــــعــــدمــــا اخلـــــمــــيس ا
اســــتــــؤنــــفـت االحــــتــــجــــاجـــات

طلبية.  ا
وارتفعت  حـصيـلة الشـهداء ب
ــتــظــاهــرين إلى  30شــخــصــاً ا
اجلمعة بينهم ثمانية في بغداد
ـفــوضــيـة بــحـسب مــا أعــلــنت ا
الـعــراقـيــة حلــقـوق اإلنــسـان في
بــــــيـــــان.وقـــــتـل نـــــصـف هـــــؤالء
بـــالــرصـــاص احلـي في جـــنــوب
الـبالد حـيث حـاول مـتـظـاهـرون
اقتـحام أحد مـقار (عـصائب أهل
احلق) وفـق مـــصــــادر أمــــنــــيـــة
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اجـرت وزارة الداخليـة تغييرات في
قــادة الـشـرطـة فـي بـغـداد وعـدد من
احملـافــظـات كـمـا حـذرت الـعـابـثـ
بـاالمن من عقـوبات مـشددة. وأكدت
مـصادر امـنية امس الـسبت تـكليف
ـوسوي الـلـواء الـركن ماجـد فـالح ا
قـائـدا لـشـرطة بـغـداد والـلـواء غا
الـعـنكـوشي قائـداً لشـرطة مـحافـظة
الـنـجف كـما جـرى تـكـليـف العـمـيد
ـنـصب قـائد حـيـدر حـسن مـنـخي 
شـرطة الديوانية والعميد احلقوقي
مـحمد عـبد الوهـاب سكر الـسعيدي
ــنــشـآت قــائــدا لـشــرطــة ذي قـار وا
وتــــكـــلـــيـف الـــلـــواء حــــسن راضي
ـهـمـات قـائـد شـرطـة واسط . كـما
اجـرت الوزارة عـددا من الـتغـييرات
في قـيادة الشرطة االحتـادية تمثلت
بــنـقل الـلـواء الــركن احـمـد االسـدي
من مـنصب قائـد الفرقة الـثانية الى
مــنـصب رئـيس اركــان قـيـادة قـوات
الــشــرطــة االحتــاديــة ونــقل الــلـواء
الــركن حــسـ حــوشي دنـانه قــائـد
الـــفـــرقــــة االولى الى امـــرة قـــيـــادة
الــشــرطــة االحتــاديــة ونــقل الــلـواء
صــالح الـعــامـري من مـنــصب قـائـد
الــفـرقـة الـثــالـثـة الى مــنـصب قـائـد
الــفـرقــة الــثـانــيـة شــرطـة احتــاديـة
وتــكـــلــيف الـــعــمــيــد فـــاخــر دعــيــر
ـنــصب قــائـد الــفــرقـة الــبــهـادلـي 

الــثـالــثــة شـرطــة احتـاديــة بـدال من
مـنـصب امـر الـلـواء الـتـاسع شـرطة
احتـادية ونقل الـعميـد الركن عدنان
وادي مـن مـــنــــصـب رئـــيـس اركـــان
الــفـرقـة الـرابـعــة الى مـنـصب قـائـد
الـفرقـة الرابعـة شرطـة احتادية .في
غـــضــون ذلك كـــلف الــقــائـــد الــعــام
ـهدي سـلحـة عادل عـبد ا لـلقـوات ا
الــلـــواء الــركن عــبــد الــكــر خــلف
ـنـصب الـنـاطق الـرسـمي بـاسمه.
وأعـــلـــنت وزارة الـــداخـــلـــيـــة امس
الــسـبت عن اصــدار مـذكـرات قـبض
باني عتدين على ا قـضائية بحق ا
ـمـتـلـكـات ـدارس وا احلـكــومـيـة وا
الـعامة واخلاصة ومقرات احلركات
الــســيــاســيــة.وقــال الـنــاطق بــاسم
الــوزارة الـعــمــيـد خــالـد احملــنـا في
بـيان انه (سُـجلـت حاالت كثـيرة من
ـباني احلـكومـية االعـتـداءات على ا
ــمــتـــلــكــات الـــعــامــة ـــدارس وا وا
واخلــــاصــــة ومـــقــــرات احلــــركـــات
الـسـيـاسـيـة لـذا  إصـدار الـعـديد
من أوامــر الـقـبض الـقـضـائـيـة ضـد
الــعــابــثــ بـذلـك اسـتــنــادا لــبــيـان
مــجــلس الــقــضــاء األعــلـى وطــبــقـا
ـــادة  197 مـن قـــانـــون ألحــــكــــام ا
الـــعـــقـــوبــات الـــعــــــراقي رقم 111
ــعـدل الــتي حـددت لــسـنـة  1969 ا
عـقوبات مشـددة ضد كل من يحاول
بـالقـوة احتالل شيء من األمالك أو
ـــبـــاني الــعـــامـــة أو اخملــصـــصــة ا

لـلمـصالح أو الدوائـر احلكـومية أو
ــؤســســات الــعــامــة) ــرافـق أو ا ا
قرات مـؤشرا (استـهداف العابـث 
احلـــكــومـــة االحتـــاديــة في بـــغــداد
خالفـا للتعـليمات مـستغلـ سلمية
الـتظاهـرات وهذا ينـذر بخطـر كبير
جتـاه رمـزيـة الدولـة والـنظـام الـعام
) مــشـيــدا بـ (الـدور الــكـبــيـر الـذي
قـــامت به الـــقـــوات األمــنـــيـــة الــتي
الـتـزمت بقـواعد االشـتـباك ومـباد
حـقـوق اإلنسـان بـالتـعامـل السـلمي
مـن دون استـخـدام أيـة قـوة مـفـرطة
جتـــاهـــهم وعـــدم حــمل األســـلـــحــة
) كـــمـــا اشـــاد الـــنـــاريـــة مـــطـــلـــقـــاً
ــتـظــاهــرين الـســلــمـيــ الـذين بـ(ا
كــانــوا يــحــيــون الــقــوات األمــنــيــة
ويــــتــــعــــاونــــون مـــــعــــهم بــــكل ود
ومحبة).وأدان احملنا بـ(شدة أعمال
ــؤســســات الـعــامــة ومــقـار حــرق ا
) الفـتا ـواطـنـ ـنـشـآت وبـيوت ا ا
الـى ان (الــقــانـــون يــعــدهـــا جــرائم
جـنـائـيـة يـعاقب عـلـيـهـا بـشدة  وال
عالقـة لهـا بالـتظـاهر الـسلمي). الى
ذلـك أعــلن احملــنـــا عن اســتـــشــهــاد
وجـــرح الــــعـــديـــد من مــــنـــتـــســـبي
الـــداخـــلــيـــة جـــراء االحـــداث الــتي
رافـقت الـتـظـاهـرات الـتـي شـهـدتـها
بـغداد وتسع محافظات أخرى.وقال
فـي بيان انه(في الـوقت الذي تـشيد
ـوقف األبوي الـكبير فـيه الوزارة با
لــلـــمــرجــعـــيــة الــديـــنــيــة الـــعــلــيــا

بــتـوجـيـهـاتــهـا الـقـيــمـة في خـطـبـة
اجلـمـعة فـإن الوزارة تـؤكد إن حق
الـتـظـاهـر الـسـلـمي كـفـلـه الـدسـتور
العراقي والقوان العراقية النافذة
ـواطــنـ ــا يــؤمن حـفـظ أرواح ا
ــمــتــلــكــات وعــدم االعـــتــداء عــلى ا
الـعامة واخلاصة) وأضاف (نود إن
ـــوقف الـــعــام عـن مــجـــمل نـــبـــ ا
األحــــداث حــــيث قــــامـت الــــقـــوات
تـظاهرين األمـنيـة بتـأم حـمايـة ا
ومـواقع التـظاهـرات بكـل مسـؤولية
وضــبط عــال لــلــنــفس وذلك بــعـدم
اسـتخـدام السـالح النـاري أو القوة
تـظاهـرين إطالقا) ـفـرطة جتـاه ا ا
مـؤكدا أن (القـوات األمنيـة تعرضت
إلـى عــدد كــبــيــر من اإلصــابــات في
صـفوفها أدى إلى اسـتشهاد وجرح
الــعــديـد مــنــهم نــتـيــجــة اســتـغالل
الــبــعض لـلــمــظـاهــرات الــسـلــمــيـة
بــاالعــتــداء عــلى الــقــوات األمــنــيــة
بــاألســـلــحــة الــنــاريــة والــرمــانــات
الـيدويـة ووسائـل أخرى كـاحلجارة
مـن خالل حــــرف الـــتــــظــــاهـــرة عن
مـسـارها الـسلـمي). من جهـة اخرى
ابـدى محافظ النجف لؤي الياسري
ـفسوخة حتـفظه  علـى قرار اعادة ا
عقودهم بالداخلية والدفاع ووصفه
بـأنه  خطوة غـير موفـقة داعيا الى
ضـخ دمــاء جـديــدة لــلــجــيـش.وقـال
الـياسـري في تصـريح امس (طلـبنا
مـن رئيس الوزراء فتح مـركز تطوع

لــوزارة الــدفـاع في الــنــجف ولـيس
عـبـر االنتـرنت حـتى يـتسـنى البـناء
احملـافـظـة الـتـقـد وأخـذ حـصـتـهم

.( من التعي
 واضــاف (اشـــكــلــنــا عــلى قــضــيــة
ـــفــســوخــة عــقـــودهم من الــدفــاع ا
والـداخــلـيـة ألن هـذه الـقـضـيـة غـيـر
مـوفقـة) مشـددا على (ضرورة ضخ
دمــاء جـديـدة لـغــرض الـتـطـوع ألن
ـــفــســوخـــة عــقــودهم قـــد تــركــوا ا

ؤسسة االمنية سابقا). ا

وسوي ماجد فالح ا
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عــلى ضـوء مــا يـجــري من احـداث
ـــداولـــة اإللـــكـــتـــرونـــيــة وبـــعـــد ا
واالجــتــمــاع الــطــار بــ رئــيس
مـــجـــلس الــقـــضـــاء االعــلـى فــائق
زيــدان مع أعـضــاء اجملـلس  اوعـز
ــكـافــحـة ــركـزيــة  إلى احملــكــمـة ا
الــــفـــســــاد بــــاتـــخــــاذ اإلجـــراءات
االســتــثـنــائـيــة بــإصـدار مــذكـرات
ـتــهـمـ الـداخـلـة الــقـبض بـحق ا
قـــضـــايـــاهم ضـــمـن اخـــتـــصــاص
احملــكـمـة ومـنع ســفـرهم واإليـعـاز
إلى اجلـهات التـنفيـذية بذلك وقال

بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
ــادة الـثــانـيـة اجملــلس (اعـلن ان ا
الــفــقــرة  2 مـن قــانــون مــكــافــحـة
اإلرهـاب النـافذ تنص عـلى ان يعد
مـن األفــعـــال االرهــابـــيــة (الـــعــمل
بــالـعــنف والـتــهـديـد عــلى هـدم أو
اتـالف أو أضـرار عن عـمـد مـبـاني
أو امـالك عــــــــامـه أو مــــــــصــــــــالح
حـكومـية أو مـوسسـات أو هيـئات
حـكومية أو دوائر الدولة والقطاع
ـرافق الــعـامــة كـذلك اخلــاص أو ا
ادة ـوجب الـفـقرة  5 مـن ا يـعـد 
ذكورة عـمال ارهابيا من الـثانيـة ا
يــعـتـدي بـاألســلـحـة الــنـاريـة عـلى

دوائــر لـــلــجــيش أو لــلــشــرطــة أو
الـدوائر األمـنيـة ابو االعـتداء على
الـقطعـات العسـكرية الـوطنية وان
هـــذه اجلـــرائم يـــعـــاقـب عـــلـــيـــهــا
الـــقــانـــون بـــاإلعــدام وفق قـــانــون

مكافحة اإلرهاب
وكـانت الـتـحقـيـقيـة الـقـضائـيـة قد
بــاشـرت أعـمـالـهــا في احملـافـظـات
الـتي شهدت التـظاهرات اخلميس
ــاضي أعــمــالــهــا تــنــفــيــذا ألمــر ا

رئيس مجلس القضاء األعلى.  
ركز اإلعالمي وقـال بيان ثان عن ا
تـــلــقــته (الـــزمــان) إن (الــهـــيــئــات
الــتـحـقـيـقــيـة الـقـضــائـيـة بـاشـرت

أعــمــالـــهــا لــلــتــحــقــيق بــحــوادث
ـتـظـاهـرين اســتـشـهـاد وإصـابــة ا
والــقـوات األمـنـيـة واالعـتـداء عـلى

وسائل اإلعالم).
ـدعـ باحلق الـشـخصي  ودعـا (ا
ــصــابــ ووســائل لــلـــشــهــداء وا
ـتــضــررة مــراجــعـة تــلك اإلعـالم ا
الـهيئات كل حـسب محافظته وفي
حــال تــسـجــيل إخــبـارات ســابــقـة
لــــتــــلـك احلــــوادث عــــلى احملــــاكم
ـــســجل لـــديــهـــا إيــداعـــهــا لــدى ا
الـهـيـئـات الـتـحـقيـقـيـة الـقـضـائـية
ــــكـــاني حــــسب االخــــتـــصــــاص ا

للحادث إلكمال التحقيق فيها).
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اعـلن عـدد مـن احملـافـظـات امس عن تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي الـيـوم االحـد
ـنـاسـبـة وفـاة الـرسـول مـحـمـد (صـلى الـله عـلـيه وآله وسـلم). وحتـيي دول
اسالمـيــة كل عـام ذكــرى وفـاة الـرســول في الـثـامـن والـعـشــرين من شـهـر
صفـر. وقال مـصدر في البـصرة أن (احلـكومـة احملليـة في احملافـظة قررت
ـوافق للسـابع والعشـرين من تشرين االول تعـطيل الدوام الـرسمي االحد ا
اجلـاري بـهـدف احـياء ذكـرى وفـاة الـرسـول). بـدوره قرر مـجـلس مـحـافـظة
النـجف تعطـيل الدوام الـرسمي بـاحملافـظة للـسبب نـفسه كـما اعـلن مجلس
ناسبة.  واعلن محـافظة ميسان عن تعطيل الدوام الـرسمي في احملافظة با
الكي عـطلة رسمية في احملافظة اليوم رئيس مـجلس محافظة كربالء علي ا

ـناسـبة االحـد لـلسـبب نـفسه وهـو اجراء اتـخـذه مجـلس مـحافـظة واسط بـا
نفـسهـا. بدورها قـررت محـافظـة بابل تـعطـيل الدوام الـرسمي في احملـافظة
ـكتب احملافظ. الى ذلك أعلنت محـافظة الديوانية اليـوم االحد بحسب بيان 
امس السـبت عن تـعـطيل الـدوام الـرسـمي اليـوم االحـد مع اسـتمـرار حـظر
ـكـتب االعالمي لـلمـحـافـظة في بـيـان (نـعلن تـعـطـيل الدوام الـتـجوال.وقـال ا
ـركـبات الـرسـمي الـيوم االحـد مع اسـتـمرار حـظـر التـجـوال لألشـخاص وا
ـــمــتـــلــكـــات الــعـــامــة ـــواطــنـــ وا بـــصـــورة تــامـــة حــفـــاظــا عـــلى أرواح ا
واخلاصـة).وتتزامن العطـلة مع احداث مؤسفـة تشهدها بـغداد واحملافظات
ـذكـورة جراء الـتـظـاهرات الـشـعـبيـة الـتي تـسبـبت بـسـقوط عـدد كـبـير من ا

قرات احلكومية واحلزبية. متلكات وا الشهداء واجلرحى وحرق ا


