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طبعة العراق 

محمد احللبوسي 
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بحث وزير اخلارجية محمد علي
ن احلكـيم مع نـظـيره االردني ا
الـصـفـدي االجــتـمـاع الـتـمـهـيـدي
ـرتــقـبــة بـ لــلــقـمــة الـثالثــيــة ا
ــقـرر الــعـراق واالردن ومــصــر ا
اجراؤهـا في بـغـداد قريـبـا. وقال
بيان امس ان (احلكيم والصفدي
بــحــثــا الــتــحــضــيــر لالجــتــمـاع
الـتـمـهـيـدي لـلـقـمـة الـثالثـيـة بـ
زعــمـــاء كل من الـــعــراق ومــصــر
واالردن) ,واضـــاف ان (الــــلـــقـــاء
ـــنـــطـــقـــة بــــحث االوضـــاع فـي ا
والعالقـات الثنـائيـة ب الـبلدين
ـــا يــخــدم وســـبل تـــطــويـــرهــا 

شتركة).   صالح ا ا
وإتــفق احلـــكــيم والــصــفــدي مع
صري سـامح شكري نظيـرهمـا ا
في وقت سابـق على عـقـد لقـائهم
الـــوزاري في عـــمـــان حتــضـــيــراً
لــلـقــمـة الــثالثـيــة عـلى مــسـتـوى
الـــقـــادة. وجـــاء ذلك خـالل عـــقــد
الوزراء الثالثة إجتماعاً مشتركاً
على هامش أعمـال القمة الـثامنة
عشـرة لدول حـركة عـدم اإلنحـياز
فـي الــعـــاصـــمــة األذريـــة بـــاكــو.
وبحث الوزراء خالل الـلقاء سبل
تـنـفيـذ مـخـرجـات الـقمـة الـثـانـية
الـــتـي جـــمـــعت الـــرئـــيس بـــرهم
صـــالح ومـــلـك االردن عــبـــد الـــله
ــصـري عـبـد الـثــاني والـرئـيس ا
الفـتـاح السـيـسي في نيـويورك 
وذلك فـي إطــار الـــعـــمل الـــثالثي
ـصالح الذي يـستـهدف حتـقيق ا
صالح شتركة للدول الثالث وا ا

العربية.

كـــــــمــــــا بـــــــحـث الـــــــوزراء خالل
ــشـتـركـة اإلجـتــمـاع (الـعالقـات ا
ب الدول الـثالث وسبل تـطوير
التـعـاون اإلقتـصـادي والتـنـموي
ــشــتــرك واآللــيــات والــثــقــافي ا
ـمكـنـة لتـفعـيل عـمل الـقطـاعات ا
الفنية ذات الصلة باإلضافة إلى
مـواصــلـة الـتــنـسـيـق والـتـشـاور
الــــــــســـــــيـــــــاسـي بـــــــ الـــــــدول
الـــــثالث).ونـــــاقــــشـــــوا ايـــــضــــا
ـنـطـقة (تـطورات األوضـاع في ا
ا في ذلك القضية الفـلسطينية
واألزمــــة الــــســـــوريــــة واحلــــرب
ـــــشـــــتـــــركــــــة عـــــلى اإلرهـــــاب ا
ومــســتــجــدات األزمـة الــيــمــنــيـة
والليبية). وأحاط شكري نظيريه
ــســتــجـدات خالل اإلجــتــمــاع بـا
ـــفــــاوضـــات ســـد ـــتـــصــــلـــة  ا
النهضـة ومخرجات الـلقاء الذي
عـقده الـسـيـسي ورئـيس الوزراء
اإلثـــــــيـــــــوبي آبـي أحـــــــمـــــــد في
سوتشي. وأكـد شكـري أن (مصر
تـــســعى لــلـــتــوصل حلـل يــحــفظ

حـــــقــــوق الــــدول الــــثالث عــــلى
أسـاس القـانـون الـدولي وقـواعد
الــشــرعــيــة الـدولــيــة ومن خالل
ــــا ال يــــؤدي اتــــفــــاق مـــــلــــزم 
ـصالح مـصر وأمـنها لإلضرار 
ــائي).بــدورهـمــا أكــد احلــكـيم ا
والصفدي وقوف العراق واألردن
مع مــصـر (فـي سـعــيـهــا حـمــايـة
ــائـيــة وحل اخلالف حــقــوقـهــا ا
ـفـاوضـات وفق الـشـرعـيـة عـبـر ا
ـــا يــحـــفظ حــقــوق الـــدولــيــة و
).وأكد شكري والصفدي الدولت
(دعم حـكـومة جـمـهـوريـة الـعراق
ـسـتـهدفـة تـثـبيت في جـهـودها ا
األمـن واالســـتــــقــــرار وحتـــقــــيق
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعب الـــعـــراقي
ــكــتــســبــات واحملــافـــظــة عــلى ا
تـحقـقة في الـنصـر على داعش ا
في العراق). وكان رئيس الوزراء
عــمــر الــرزاز قــد قــدم اســتــقــالــة
اعــضــاء حــكـــومــته الى الــعــاهل
االردني تــمـهــيـدا الجـراء تــعـديل

وزاري. 
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اوصى اجـتـمــاع بـرئـاسـة رئـيس
ـهـدي امس الـوزراء عـادل عـبـد ا
بـــــأتــــخــــاذ االجــــراءات الالزمــــة
لـــفـــرض االمن واالســـتـــقـــرار في
بــغـداد واحملــافـظــات مع ضــمـان
انتظام العـمل والدوام وانسابية
ــواطـنــ والـتــأكـيـد في حــركـة ا
عـــلى دعم جـــهــود الـــســلـــطــتــ
الـتشـريـعيـة والـقضـائـية جلـهود
احلـــكــومـــة واالجــهــزة االمـــنــيــة
بفرض القـانون. وقال بيان امس
ان (االجتماع الذي عـقد بحضور
رئـيـسي مــجـلس الـنـواب مـحـمـد
احلــلــبـوسـي ومـجــلس الــقــضـاء
االعـــلـى فـــائق زيــــدان وعـــدد من
الــقـادة االمــنــيـة بــحث تــطـورات
االوضـاع الــتي تـشـهــدهـا بـغـداد
واحملــــــــافــــــــظــــــــات عــــــــلـى وقع
التـظاهرات) واضاف الـبيان ان
(االجـــتــــمــــاع اوصى بــــأتــــخـــاذ
االجــراءات الالزمـــة حلــفظ االمن
والنظام في البالد وكذلك التأكيد
على دعم الـسـلطـت الـتشـريعـية
والــقـضـايــئـة جلــهـود احلــكـومـة
واالجـــهــــزة االمـــنــــيـــة بــــفـــرض
ـتـظـاهرين االسـتـقرار وحـمـايـة ا
ـمــتـلـكــات الـعـامــة واخلـاصـة وا
ـــنـــشــأت اضـــافـــة الـى تـــأمـــ ا
االقــتــصـاديــة فــضال عن ضــمـان
انـــــتــــــظـــــام الـــــعــــــمل والـــــدوام
.( ـواطـنـ وانـســيـابـيـة حــركـة ا
وحـــذر مــــجــــلس الــــقـــضــــاء من
اخلـروج عـن الـتـظــاهـر الــسـلـمي
وقــــطع الــــطـــرق واعــــاقــــة عـــمل
ـــوظــــفــــ او االعــــتـــداء عــــلى ا

متلكات العامة  مؤكدا (يعامل ا
ـارس تـلك االفـعـال وفق كل من 
قـانـون مـكـافـحـة االرهـاب). وقـال
اجمللس في بيان امس (نحذر من
اخلـروج عـن الـتـظــاهـر الــسـلـمي
وارتـكـاب جـرائم االعـتـداء وقـطع
وظفـ من العمل الطرق ومـنع ا
والقيام بعمـليات احلرق وايقاف
ــوانئ) مـــشــيـــرا الى ان عــمـل ا
(االعـتــداء عـلى الــقـوات االمــنـيـة
ظـاهــرة شـاذة ال تـمت لـلــوطـنـيـة
بـأي صــلـة) واوضح الـبــيـان ان
(قــانــون احملــاكــمــات اجلــزائــيــة
يجيز القبض على كل من يرتكب
ــة دون امـر مـن الـســلـطـات جـر
اكـــــد اخملــــــتــــــصــــــة). الـى ذلك  
ان ماض في احللبوسي ان الـبر
حتقيق اصالحات جـذرية شاملة
ـــكـــتـــبه امس ان . وقـــال بـــيـــان 
(احلــلــبــوسـي اكــد خالل  لــقــائه
ـصــري لـدى بــغـداد بــالـســفـيــر ا

عالء مـــوسى  مــــضي مــــجـــلس
الـنـواب نـحـو اجـراء الـتـعـديالت
الدستورية والقوان التي تخدم
مـصــالح الــشـعب) الفـتــا الى ان
(الدولـة ونظـامـها الـسيـاسي هو
الــذي يــحـمي اجلــمــيع ويــصـون
ـســتـحــقـات). فــيـمـا احلــقـوق وا
عــــقــــدت جلـــــنــــة الــــتـــــعــــديالت
الــدســتــوريــة اجــتــمــاعــهـا االول
ـــنــاقـــشـــة اجـــراء الـــتـــعـــديالت
ناسبـة للدستـور. واشارمصدر ا
في تصريـح امس الى ان (رئاسة
ـان ســتـعـقــد اجـتــمـاعـا مع الــبـر
رؤســـاء الــكــتل الــنــيــابــيــة بــعــد
اجتـماع جلـنة تـعديل الـدستور).
ـان فـي وقت سـابق وشـكـل الـبــر
جلنة تتكون من  18نائبا الجراء
تـــعـــديالت عـــلى الـــدســتـــور. في
غـضـون ذلك  عـلـق وزيـر الــنـفط
ثـامــر الـغــضـبـان عــلى الـدعـوات
التي تـطالب بـأستـقالـة احلكـومة

واحـداث الـتــظـاهـرات في بـغـداد
واحملافظـات. وقال الغـضبان في
ــهـدي تــصـريـح امس ان (عـبــد ا
مـعــروف بـتــقـد اسـتــقـاالته من
نـاصب الـسـابقـة وان اسـتقـالة ا
احلـكــومـة امـر طــبـيـعي بــجـمـيع
الـــدول ومــنـــهـــا الــعـــراق الن مــا
يهمنا الشعب والوطن) واضاف
(جــــادون بــــتــــلـــبــــيــــة مــــطــــالب
ــتـــظـــاهـــرين وتـــطـــبــيـق حــزم ا
االصالح وان االوان لـتــنـفــيـذ مـا
اعن عـنه سـابـقـا مـنـهـا اخلـدمات
ونبذ احملـاصصة) مبـينا ان (ان
(احلــكــومــة ال تــتــحــمل وحــدهــا
ــاضـيـة  تــراكـمــات الـســنـوات ا
لـكــنـنـا مـنــفـتـحـون عــلى مـطـالب
ـتــظـاهـرين) ودعـا الــغـضــبـان ا
اجلهـاز احلـكومي الى (الـوصول
لـــثـــقــــافـــة خـــدمــــة الـــشـــعب الن
سؤول موظف ويتقاضى راتبا ا
مـقــابل ذلك) مــؤكــدا ان (حــقـول

الـنـفط ومـنــشـاتـهـا مـلك لـلـشـعب
تـظاهرين ان ال يـوقفوها وعلى ا
النــهــا مـتــعـلــقــة بـحــيــاتـهم واي
اضطراب باالوضاع سيؤدي الى
خـــســـارة اجلـــمـــيع) مـــطـــالـــبـــا
اجلــمــيع بـ (رفع شــعـار حــمــايـة
العراق وتفادي االحتراب االهلي

وقطع اوصال الدولة).
 واعــلــنت شــركـة نــفط الــبــصـرة
وظف استمرار الـعمل جلمـيع ا
وعــدم وجـود اي تــوقف او قــطع
ـؤدية للـحقول النـفطية. للطرق ا
وقـــال مــــصـــدر في الـــشـــركـــة ان
ــتــظـاهــرين (اتــفــاقــا جــرى مع ا
باالنـسحـاب بعـد تسـلم مطـالبهم
من ادارة حــقل غــرب الـقــرنـة وال
وجــــــود الي اعـــــــتــــــصـــــــامــــــات
اوتظـاهرات بـالـقرب من احلـقول

النفطية في احملافظة).
 واكــدت وزارة الــنـقـل ان الـعــمل
جـار في مـينـاء خـور الـزبـير وان
اجـــــــراءات ارســــــــاء الـــــــســــــــفن

مســـتمرة .
 وقالت الوزارة في بيان امس ان
ــيــنــاء اســتــقـبــلت  5 بــواخـر (ا
جتــــاريـــة عـــمـالقـــة وان اعـــمـــال
الـــشــحن والـــتــفـــريغ مــســـتــمــرة
وجتري بأنسـابية عـالية). بدوره
 رأى وكيل الـوزارة طالب بايش
ـوانئ يـكـبـد الـعـراق ان ايـقـاف ا
خسـائر فـادحة بـعد عـودة بعض

السفن ادراجها .
 واشـــار فـي بـــيــــان امس الى ان
(بــعض الــســفن عــادت ادراجــهـا
وكشف ـوانئ)  بـسـبـب ايـقـاف ا
بايش عن (اطالق وظائف جديدة

الهالي ام قصر حصرا).  

ن الصفدي  ا محمد علي احلكيم 
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االمـارات وعــمـان والــسـعــوديـة يــسـتــعـدون الســتـقــبـال
ـداريـة خالل التـي تركـزت في بـحر الـعرب. العـاصـفة ا
وضـرب زلــزال بــلـغـت قـوته  5.1 درجـة عــلى مــقــيـاس
ركز األورومـتوسطى ريخـتر البـوسنـة والهرسك.وقـال ا
لـرصد الـزالزل امس االول إن (مركـز الزلزال يـقع على
عـمق خمسـة كيـلومـترات حتت سطح األرض) ,ولم ترد
أنبـاء عن سـقوط وقـوع ضحـايا أو خـسـائر مـادية. كـما
ـقـيـاس ضـرب زلـزال اخـر بـلـغت قـوته  5.4 درجـات 

ريختر مدينة الريوخا األرجنتينية . 
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابـعـة لوزارة الـنـقل ان تـكـون االجواء الـيـوم االربـعاء
مستقرة والعظمى في بغداد ستكون  28 مئوية. وقالت
ـنـاطـق كـافـة الــهـيـئــة في بـيــان امس ان (االجـواء فـي ا
مـسـتـقـرة وال وجـود لـتغـيـر طـار حـيث سـتـكـون درجة
احلـــرارة الــعـــظــمى فـي بــغــداد  28 والــصـــغــرى 13
مئـوية). وضربت الـعاصفة مـها السـعودية بعـد توقعات
بــزيـادة قــوتـهــا وحتـولــهـا الى اعــصــار. وكـانت كل من
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ســنــوات فـأكــثــر يـطــلب االحــالـة
للـتقـاعد بـعد تـسديـد التـوقيـفات
ـئـة الـتـقـاعــديـة الـبـالـغـة  25 بـا
شـــهــريـــا من راتــبـه لــلـــســنــوات
ـتــبـقــيـة عـلـى ان ال تـزيـد عن 5 ا
سـنـوات) ولـفــتت الى ان (احلـد
االدنى لـلـراتب الــتـقـاعـدي يـكـون
 600 الف دينار شهريا بضمنها
عـيشـة  واستـثناء مخـصصـات ا
مـن هــــذه الــــفــــقــــرة احملــــال الى
الـــتــــقـــاعـــد الــــذي اكـــمـل الـــسن
الـقـانــونـيـة  60 عـامـا او احملـال
الى الـتـقاعـد السـبـاب صـحـية او
عـيل الثـنـ من افراد ـتقـاعـد ا ا
اســرته او اكــثـر لــيــكــون الـراتب
 800 الـف ديـــنـــار بـــضـــمـــنـــهـــا
اخملــــــصـــــصـــــات) الفـــــتــــــة الى
(احــتـسـاب اخلــدمـة الــتـقــاعـديـة
ـــنـــتـــســــبي اجلـــيـش الـــســـابق
ن لـديه ــنـحــلــة  والــكــيـانــات ا
سنة خدمـة تقاعـدية اقل من  15 
وفـقـا لـلـتـشـريـعـات الـنـافـذة كـمـا
تلـغى النصـوص القـانونيـة كافة
الــتي تــمــنع من احلــصــول عــلى
احلـقــوق الـتـقـاعـديــة بـأسـتـثـنـاء
لـســنـة ـادة  31 من قــانـون  9  ا
 2014 وكذلك احتساب الرواتب
للمـحالـ على التـقاعد قـبل نفاذ
الـــقـــانـــون الـــتـــقــاعـــد رقم  9 او
شمول خلفهم اسوة بأقرانهم ا
بـأحـكام الـقـانـون الـنـافـذ على ان
ـدة اليــتــرتب اي اثــر مـالـي عن ا

السابقة).

مـجـلس الــوزراء تـمـديـد اخلـدمـة
الوظيفيـة للموظف او اضافة اي
عـــنـــاويـن وظــيـــفـــيـــة اخـــرى مع
مـــراعــــاة نــــدرة االخــــتــــصـــاص
ونوعية الوظيـفة وحاجة الدائرة
خلــدمــاتـه عــلى ان ال تــزيــد مــدة
التمديـد عن ثالث سنوات وكذلك
ـان تــمـديـد احلــال لـرئــيس الـبــر
ـان اخلــدمـة لــلــمـوظف فـي الـبــر
وتـشـكـيالته مع مـراعـاة احلـاجـة
الــــدائـــرة) مــــشــــيـــــرة الى (حق
وظف ان يطلب احالته للتقاعد ا
اذا اكمل  45 عـامـا من عـمـره او
كانت لـديه خدمة تـقاعـدية ال تقل
ســنـة) مــضــيــفــا (كــمــا عن  15 
ادة 18 تـعـدل الـفـقرة ج/ 1من ا
لــتـــكــون اخلـــدمــة الـــعــســـكــريــة
واحلركات الفعـلية ومدة اخلدمة
ـوجب احــكـام امـر احملـتــسـبــة 
ـنـحـلة ـؤقت ا سـلـطة االئـتالف ا
رقم  19 لــــســــنـــة  2004 ومـــدة
اخلـــدمــة لــلـــعــامـــلــ في دوائــر
االقــلـيم الغــراض الــتـقــاعـد عــنـد
خـــدمــتـــهم في ووزارات الـــدولــة
االحتـــاديـــة عـــلى ان تـــســـتـــوفى
التوقيـفات التـقاعدية بـنسبة 10
ئـة عن جميع سـنوات اخلدمة با
احملتـسبة وعـلى ان يكـون تعامل
ـــثل) وتـــضــــمـــنت االقـــلـــيـم بـــا
سـودة (تعـديل البـند رابـعا من ا
الــقــانــون بــأضــافــة الــفــقـرة /ب
للـمادة  19حيث تـكـون للـموظف
الــذي لـديـه خـدمــة وظــيـفــيـة 10

وجـاء في مسـودة الـتـعـديل التي
حتمل توقيع نائب رئيس اللجنة
ـالــيـة مـحــمـد الـغــزي واطـلـعت ا
عــلــيــهــا (الــزمــان) امس (احــالـة
وظف عـلى التـقاعـد عنـد اكمال ا
 60 عاما من العمـر بغض النظر
عن خــدمـتـه واذا قـررت الــلـجــنـة
الطبية عدم صالحـيته ويستثنى
شمول بقانون من احكام ذلك ا
اخلـدمة اجلـامـعـيـة من االسـاتذة
ـســاعـديـن وقـانـون واالسـاتــذة ا
دعم االطــــبـــاء رقم  36 لـــســــنـــة
 2016 من االطـبـاء االخـتـصاص
والـقضـاة الـعـامـل في الـسـلـطة
الـقضـائـيـة ومـستـشـاري مـجلس
الــدولـة والــطـيـاريـن والـســجـنـاء
ــفــصــولـ الــســيــاسـ وذوي ا
الشـهداء) واضافت انه (لـرئيس
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اكــد اخلــبـــيــر االقــتــصــادي مالذ
االم ان الـتـعـديالت الـتي جرى
تـضــمـيـنـهـا في قــانـون الـتـقـاعـد
ستـفيدين من وحد سـتشـمل ا ا
ـــســـتــحـــقـــات وتــوفـــر درجــات ا
جديـدة للخـريج بـعد تـخفيض
سن الـــتــقـــاعــد الى  60 عــامــا .
وقـال االمـ لـ (الزمـان) امس ان
(الــغــرض مـن الــتــعــديالت الــتي
اضـــيــفـت في قــانـــون الــتـــقــاعــد
ـــوحـــد هـــو تـــخـــفـــيض الـــسن ا
الـقانـوني لـلـمـوظفـ لـيـكون 60
عـــامــا مـن اجل تـــوفــيـــر درجــات
وظــيــفـيــة جــديــدة وفــتح اجملـال
) واضـاف ان امـام اخلــريـجــيـ
(رفع احلــــــــد االدنى لــــــــلـــــــراتب
التقاعـدي لنحو  600 الف دينار
ســـــيــــســـــهـم في ســـــد جـــــزء من
مـتـطـلـبـات الـشـريـحـة وسـيـشـمل
ــســـتــفــيــد الـــثــاني من ايـــضــا ا
ستحقات) داعيا هيئة التقاعد ا
الــوطــنــيــة الى (اضــافــة فــقــرات
اخـرى في الـقـانـون تـسـاعد عـلى
رفع احلـــــيف عـــــلـن شـــــريـــــحــــة
ـتـقـاعـديـن وتـمـكـنـهم من عـيش ا
ا قدموه من ة تلـيق  حياة كـر
تـضـحـيـة وخـدمـة خالل سـنـوات
الوظـيـفة في مـؤسـسات الـدولة).
فـــيـــمـــا شــرع مـــجـــلس الـــنــواب
بـأضــافـة تــعـديالت جــديـدة عـلى
ـضي بـتـشـريـعه. الـقـانـون قـبل ا

مالذ االم 
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ــتـظــاهـرين في دخل اعــتـصــام ا
بغـداد واحملافـظات يومـه الثالث
عــشـر لــلــمــطــالــبـة بــاســتــقــالـة
احلــكــومــة وتــعــديـل الــدســتـور
ــتـوجــهـ وسط تــزايـد اعــداد ا
الى ساحة التحرير وشهدت كل
من مـنـاطق الـغزالـيـة والـسـيـدية
وســــريـع الـــــدورة تــــظـــــاهــــرات
ــشـروعـة. مــسـانــدة لـلـمــطـالب ا
وقال شـهود عـيان ان (تـظاهرات
انــــطـــــلــــقت امـس في مـــــنــــاطق
الــغــزالــيــة والــســيــديــة وســريع

ـســانــدة احملـتــجـ في الــدورة 
ســاحــات االعــتــصــام حــيث قــام
ــتــظـــاهــرون بـــقــطع الـــطــريق ا
الـسـريع حتت جـسـر الـغـزالـيـة)
واضافوا ان (بغـداد شهدت قطع
عـــدد مـن الـــطــرق فـي مـــحـــاولــة
مؤكدين احداث عـصيـان مدني) 
ان (الــقــوات االمـنــيــة كـثــفت من
وجـــودهــــا بـــالــــقـــرب مـن مـــقـــر
احلـــكــومـــة في مــنـــطــقــة عالوي
احلـلـة حتسـبـا الي احـتـجـاجات
ــاثـلــة). واحــتــشـد امس االول
ــتــظــاهـرون بــالــقــرب من مــقـر ا
احلــكـومـة ومــبـنـى وزارة الـعـدل

ــتــظـاهــرين قــامـوا بــاقـتــحـام (ا
مـنـطـقـتي الـصـاحلـيـة والـعالوي
وجـــــســـــر االحـــــرار واحـــــرقــــوا
االطــارات حــيث عــززت الــقــوات
االمــنـيــة وجـودهــا لـتــأمـ مــقـر
ـا ادى الـى حـدوث احلــكــومــة 
اشتباك مع قوات االمن جنم عنه
اصــــابـــة نـــحـــو  30 شــــخـــصـــا
ـسـيـلـة لـلـدمـوع بـ بـالـقـنـابل ا
جــســر االحـرار وســاحــة تـمــثـال
ـــــلك فـــــيـــــصـل االول). وحــــذر ا
الـنـائب عن حتـالف الـبـنـاء كـر
احملــمــداوي من اســتــمـرار قــطع
الــــشــــوارع في بــــغــــداد وبــــاقي

الـــســـمـــاح بـــتــــكـــرار مـــثل تـــلك
احلــــاالت).  وفي الـــنـــاصـــريـــة 
سجلت مفوضية حقوق االنسان
اصـــابــات جـــديــدة فـي صــفــوف
ـتظـاهـرين  عـلى اثـر صـدامات ا
وقـــعـت مع قـــوات االمن  حـــيث
اسـتـشـهــد اثـنـان مـنـهم واصـيب
نـحو 34 اخـرين واعـتـقـال اكـثـر
من  238 شـــــخــــصــــا . وطــــالب
مـــتـــظـــاهــــرو بـــابل احلـــكـــومـــة
سـعفة باالفراج عن الـناشـطة وا
ــهـداوي . واكــدوا خالل صــبــا ا
الـتـظاهـرة ان (خـطـفـهـا لن يـفلح
في تـرويع االخــريـات السـتـعـادة
الوطن). وهدد ذوو احملامي علي
جـــاسب حــــطـــاب في مــــيـــســـان
بـخـيـارات اخـرى حـال اسـتـمـرار
فــشل الـــســلـــطــات االمــنـــيــة في
الـــكــــشف عن مــــصـــيـــر ابــــنـــهم
اخملـتــطف مــنـذ  13 من الـشــهـر
اضي. وناشدت والدة احملامي ا
اخملـــــتــــــطـف (بـــــاطـالق ســـــراح
جنلها). وجـدد عشائـر بني تميم
خـالل جتـــــمـع في بــــــغـــــداد دعم
ـشـروع ـطـالب ا الـتـظــاهـرات وا
لــلـمــحــتـجــ . وافـادت مــصـادر
طبـية بـوقوع اصـابات بـعد قـيام
ـتظـاهرين قوات االمن بـتـفريق ا
ـنع دخـولهم في مـينـاء ام قـصر 
الـــيه. فـي غـــضــون ذلـك اعــلـــنت
ـــتــحـــدة عن قـــلــقـــهــا من اال ا
ســقــوط الــضــحـايــا واســتــمـرار
ـروعة . وانـدلـعت في ـشـاهـد ا ا
كـربـالء امس االول اعـمــال عـنف
عـنـدمـا طــوق مـتـظـاهـرين مـبـنى
ا دفع القوات القنصليـة هناك 
ــبــنى ـــســؤولــة عــلى تــأمــ ا ا
اطالق الرصاص احلي والقنابل
وادى الى مـــــقـــــتـل اربـــــعـــــة من
احملــتــجــ  بـــحــــسب مالكـــات
ــديـنـة. ودانت الـطب الــعـدلي بـا
وزارة اخلارجـيـة في وقت سابق
االعتداء على القنصلية اإليرانية
في كـــربالء .و شــددت فـي بــيــان
امس على أن (أمن الـبعـثات خط

أحمر ال يسمح بتجاوزه) . 

≈ŸUL²ł∫ بدأ رئيس اجلمـهورية برهم صالح امس في اربيل مباحـثات مع الرئاسات الثالث القليم كـردستان وقال بيان ان (صالح بحث مع رئيس االقـليم نيجرفان البارزاني ورئيس
ظاهرات في بغداد واحملافظات وجهود تعديل الدستور واحداث تغييرات اساسية في العملية السياسية). لفات اخلاصة بوضع ا ان ا احلكومة مسرور البارزاني ورئيسة البر

في الــــصــــاحلــــيــــة حــــيث دارت
مــواجـهـات مـع احملـتــجـ الـذي
رشـــــقــــوا الـــــقــــوات االمـــــنــــيــــة
بـــاحلـــجـــارة  واطـــلـــقت قـــوات
سـيلة لـلدموع الشـغب القنـابل ا
ــــــؤدي الى عــــــلى الــــــطــــــريـق ا
الــســفـارة االيــرانـيــة في بــغـداد
فـيمـا اعلـن النـاطق بـاسم القـائد
ـسـلـحـة الـلـواء الـعـام لــلـقـوات ا
الـــركن عـــبـــد الـــكـــر خـــلف ان
(مــحـــتـــجــ اخـــتـــرقــوا جـــســر
االحــرار واحــرقــوا مــبــنــا يــضم
مـطـعم بـعـلـبك بـالـكامـل). واشار
شـــــهــــــود عـــــيـــــان امـس الى ان

احملافظـات. وقال احملمداوي في
تصـريح امس (اننـا مع التـظاهر
الــسـلــمي الــذي كـفــله الـدســتـور
الــعــراقي ونــعــمل عــلى حتــقـيق
ـشـروعـة واحلـقـة لـهم ـطـالب ا ا
ـقبـول قيـام بعض لكن من غـير ا
ــواطــنـ بــقــطع الــشـوارع في ا
بغداد واحملـافظات) واضاف ان
(قــطع الــطــرق بـأجتــاه احلــقـول
الــنــفــطــيــة واالبــار له تــأثــيـرات
سلبـية عـلى االقتصـاد العراقي)
الفتـا الى ان (هـذا االمر سـيؤدي
واد ايـضـا الى ارتـفـاع اسـعـار ا
الـغـذائـيـة ولـذلك نـدعـو الى عـدم


