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واصـل احلراك الـشعـبي في بـغداد
واحملـافظات التـظاهر في ساحات
االحـتـجـاج لـلـضـغط عـلـى الـطـبـقة
الــســيـاســيــة بـأجــراء انــتـخــابـات
مــبـكــرة بـعــد ايـجــاد قـانــون عـادل
يــسـمح لــلـوطــنـيــ الـوصـول الى
مـركـز الـقـرار في الـدولة  واغـلـقت
عـدد من الطـرق في منطـقة الكرادة
وسط انتشار امني واسع النطالق
تـــظـــاهــرات بـــالــقـــرب من ســـاحــة
الــفـردوس. وقـال شــهـود عـيـان ان
(ســريع الــدورة شـهــد رتال كـبــيـرا

مــحـمال بـالــيـات وعـنـاصــر تـابـعـة
لـلـحـشـد مـتـوقـفـة بـجـانـب الـشارع
ــا تـسـبب بــحـدوث زخم مـروري
اضــــــافـــــة الى اغـالق الـــــشـــــوارع
ـــســرح الـــوطــني الـــقـــريــبـــة من ا
وســاحــتي كــهــرمـانــة والــفـردوس
النــطالق تـظــاهـرة تــسـتـنــكـر قـرار
واشــــــــــــنــــــــــــطـن إدراج بـــــــــــعـض
الـشخصيات العراقية ضمن الئحة
الــعـقـوبـات االمــريـكـيـة) واشـاروا
الـى ان (الــصــدامــات جتــددت بـ
ـتـظـاهـرين والـقـوات األمـنـية في ا
مـنـطـقتـي الشـورجـة والـوثبـة بـعد
احـراق االطـارات بالـقرب من مـركز

دفـاع مدني الشورجة) واوضحوا
ان (الــنــيـران انــدلـعـت داخل مـحل
لـبـيـع الـسـاعات بـالـقـرب مـن غـرفة
جتــارة بــغــداد كـمــا عــاجلت فـرق
ــدني حــريــقــا في مــحل الـــدفــاع ا
لــلـسـجـاد في مـنـطـقـة الـشـورجـة)
واكـــدوا ان (عــددا من االشــخــاص
اصــيــبــوا بــحــاالت اخــتــنــاق يـوم
امـس اجلمـعـة بـالـقـرب من الـوثـبة
وجــــســـر االحـــرار نـــتـــيـــجـــة رمي
سيلة للدموع من متقطع للقنابل ا
ـا قــبل قـوات مـكـافـحـة الـشـغب 
ادى الـى تـسـجـيل حـاالت اخـتـناق
ـــــتــــظـــــاهــــرين بـــــ صـــــفــــوف ا

ـــوجــودين هــنــاك) مـــؤكــدين ان ا
ـــتـــظــاهـــرين تـــواصل (حـــشـــود ا
حـضورها في ساحات االحتجاج).
وعــد عـضـو في مـفــوضـيـة حـقـوق
االنـــســـان أن األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة
ـوجودة في محيط سـاحة الوثبة ا
ة ـتفرج اثـناء جر وقـفت موقف ا
قــتل الـشــاب هـيـثم اســمـاعـيل ولم
تـقم بواجبـها. وقال هـيمن باجالن
ـفــوضـيـة فـي تـصـريـح امس إن (ا
ـة قتل الشـاب هيثم في تـدين جر
الــوثـبـة ونـطـالب الـقـوات األمـنـيـة
بـاعتقال مرتكبيها) واشار الى ان
(احلـــكــومــة تــتــحــمل مــســؤولــيــة

االحـداث التي جـرت كونهـا عاجزة
تـظاهريـن السلـمي عن عـن فرز ا
) وتـــابـع إن (األجـــهــزة ــنــدسـ ا
ـــوجـــودة في مـــحـــيط األمـــنـــيـــة ا
تـفـرج ولم الـوثـبـة وقـفت مـوقـف ا
تـقم بواجـبها) داعـيا الـقضاء الى
(فـــتح حتـــقــيـق لــتـــقــد اجلـــنــاة
لــيـنـالـوا عــقـابـهم). ووجه بـاجالن
نـداء للمتظاهرين بـ (ضبط النفس
ــــنـــدســــ من ســــاحـــات وطــــرد ا
االحــــــتــــــجــــــاج) وكــــــشـف عن أن
(الـتحـقيـقات األولـية تـشير الى ان
ـقـتـول هـيـثم لم يـقتل أي الـشـاب ا
شــــخص كـــمــــا اشـــيع فـي بـــعض
ـة تــنـديـداً ــواقع). والقت اجلــر ا
سـياسيـاً وشعبيـا واسعاً ودعوات
لـــلــتــحـــقــيق وضـــبط األمن وعــزل
. واكـد نـاشطـون االلـتزام ـنـدس ا
بـسلمية الـتظاهرات رغم محاوالت
الــتــضــيـيـق واالسـتــهــداف . وقـال
الــنــاشــطــون لـ (الــزمــان) امس ان
(جــهـات مــجـهـولــة تـقــوم بـجـرائم
مـختلفـة بهدف تشـويه التظاهرات
ـطالـبة بـتغـييـر الواقع الـسـلمـية ا
الـى االفــضـل بــعـــد ســرقـــة امــوال
ـــاضــيــة) ــدة ا الـــشــعـب طــوال ا
واضــــــافــــــوا (نــــــرفـض جــــــمــــــيع
ــارسـات الـقـتل ونـديـنـهـا بـشـدة
ـة كــون مـا حـدث في الـوثـبـة جـر
ارتـــكــبـــهــا مـــنــدســون) مـــؤكــدين
(الــتـزام الــسـلــمـيــة حـتى حتــقـيق
ــطــالب رغم اسـتــمـرار عــمـلــيـات ا
الـتصـفيـة واخلطف الـتي نـتعرض
). واشـاد لــهــا من قـبـل مـجــهـولــ
زعـيم ائتالف الوطـنية اياد عالوي
ـتـظـاهــرين وانـضـبـاطـهم بــوعي ا
ـــســار بـــغـــيـــة احملــافـــظـــة عـــلى ا
الـسـلمـي للـتظـاهـرات.وقال عالوي
فـي بـــيــان امـس ان (مــا حـــدث في
الــوثـبـة ومـا سـبــقه في الـسـنك مـا
كــــان لـه ان يـــكــــون لــــو حتـــمــــلت
األجـهـزة االمـنيـة مـسـؤوليـتـها في
حــمــايـة الــتـظــاهـرات ومــحـاســبـة
أجورين) مبينا ان (انقاذ القتلة ا
الـعـراق من ازمـته يتـطـلب تسـمـية
شـخصـية وطـنية لـتشـكيل حـكومة
انـتـقـاليـة تـمهـد الجـراء انتـخـابات
مــبـكــرة بـعــد حل مـجــلس الـنـواب
وتـشـريع قـانـون انـتـخـابـات جـديد
ومـــفــوضــيـــة مــســتــقـــلــة والــبــدء
ــحــاســبـة الــفــاسـديـن والـقــتــلـة

وإصـالح مؤسسات الـدولة وانهاء
احملـــــاصــــصــــة). وكــــانت مــــواقع
الــتـواصل االجـتـمـاعي قـد تـداولت
انـبـاء عـن مقـتـل ثالثـة مـتظـاهـرين
ـــنــازل أثـــر إطالق نـــار من أحـــد ا
اجملـاورة لساحـة الوثبـة في بغداد
ـنـزل وأن مــتـظـاهـرين اقـتـحـمـوا ا
وقــــامــــوا بـــســــحب من وصــــفـــوه
ـنـدس وعـلـقـوه بـعـمود ـسـلح ا بـا
ـرور قـرب مـبـنـى وزارة الـتـجارة ا
ـرجـع الـديـني عـلي .ونـدد ا الــقـد
الـسيستاني بـقتل احملتج وحث
الـدولة على السيطـرة الكاملة على
الـسالح في الـبالد بـعد هـجوم دام
شـــنه مـــســـلــحـــون مــلـــثـــمــون في
بـغداد.وجـاءت خطبـة اجلمعـة بعد
هــجــوم مـلــثــمـ مــسـلــحــ عـلى
االعـتصام في بغداد وقتل أكثر من
ـــكـــان. وقــال  20 شـــخـــصـــا في ا
رجعية في كربالء (نشجب ثل ا
بـشـدة ما جـرى من عمـلـيات الـقتل
واخلـطف واالعـتداء بـكل أشـكاله)
ــعــنــيــة إلى أن داعــيــا اجلــهــات ا
ـسـؤولـيـة (تــكـون عـلى مـسـتـوى ا
وفــــتح حتــــقـــيـق عـــاجـل في هـــذه
ــوبــقـة) وتــابـع ان (مـا اجلــرائم ا
حـدث يـؤكـد مـرة أخـرى أهـمـيـة ما
ــرجـــعـــيـــة مــرارا من دعـت إلــيـه ا
ضرورة أن يخضع السالح لسلطة
الـــدولــة). وقــطع مــتــظــاهــرون في
ـؤدية مـحـافـظـة الـبصـرة الـطـرق ا
إلـى حـقل مـجـنــون الـنـفـطي. وقـال
تظاهرين شـهود عيان ان (مئـات ا
ـؤديـة قــطـعــوا عـدداً مـن الـطــرق ا
الـى احلـقــلــحـيـث انـتــشــرت قـوات
األمـن في مـحـيط الـتـظـاهرات دون
وقــــــــوع أي مــــــــصــــــــادمــــــــات مع
). وكشف اخلـبير األمني احملـتج
والستراتيجي هشام الهاشمي في
تغريدة له على تويتر عن ان (نحو
 473 شـهـيـدًا و  22 الـف جـريـحا
مــــنــــهـم ونــــحـــو  4 االف مــــعــــاق
احـصـائـيات رسـمـيـة خالل احداث
الــتــظــاهــرات مــنــذ انـطـالقـهــا في
ــاضي) االول مـن تــشــرين االول ا
واضـاف ان ( 25 شـهـيـدًا اغتـيـلوا
ونـحـو الـفي و 700 مـعـتـقل أطـلق
سـراحه قضـائيا  3 االف مـحتـجزًا
ـرور أطــلق ســراحه امــنــيــا دون ا
بـالقضـاء ونحو  12مـخطوفًـا غير

صير).  معلوم ا

¡U*« a{ …œUŽ≈ ∫ œ«bGÐ W½U √

 ¡UOŠ√ ≥ v ≈
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اء الى اعادت أمـانة بـغـداد ضخ ا
مـنــاطق جـنــوب بـغــداد والسـيــمـا
احـــيــــاء الــــشــــرطـــة والــــرســــالـــة
والــشــهـداء بــعــد إصـالح الــكــسـر
احلـــــاصـل في احــــــد األنـــــابــــــيب
الرئـيـسـة والنـاقـلـة لـلمـاء وبـجـهد
متواصل وبساعـات عمل استمرت

منذ صباح يوم اخلميس.
وكـانت االمــانــة قـد نــوهت الى ان
ــاء في بـعض احملالت (انـقـطـاع ا
السكـنية جنـوب بغداد هـو بسبب

كسر أنبوب رئيسي).
واوضـــحت (حـــصــــول كـــســـر في
أنبـوب مـغـذي ورئيـسي بـقـطر 70
سـنتـمـتـرا وبـعـمق  4 أمتـار حتت
األرض ضـــمن شــــارع الـــســــيـــاب
احملــــلــــة  857 يــــغـــــذي عــــدد من
احملالت ال ســــيـــمــــا فـي مـــنــــاطق
الشـرطة والـرسالـة مـا تطـلب قطع

ــاء لـــغــرض اجـــراء الــصـــيــانــة ا
كوادر االمـانة تـعـمل منـذ اكـثر من
 30 ساعـة مـتواصـلـة على إصالح

ـؤمل اجنـاز الـعـمل الـكـسـر ومن ا
واعــادة الـــضخ خالل الـــســـاعــات

قبلة). القليلة ا
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مـوقع توتـير وجـاء فـيهـا (اعلن
اســتـقــالــتي من حــزب الــدعـوة
تــنـــظـــيم الـــعــراق ومـن كــتـــلــة
ائـتالف دولـة القـانـون كـما اني
لـــست مـــرشـــحــا عـن اي حــزب
والــعـراق انـتــمـائي اوال). واكـد
احملـــتـــجـــون انه ال تـــراجع عن
ــطــالـب بــتــشـــكــيل حـــكــومــة ا

مـسـتـقـلـة وكـفـوءة . وقـال بـيان
صــادر عـن شــبــاب انـــتــفــاضــة
تـشـرين اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس (اكدنا مراراً في الـبيانات
الـسـابقـة الـتي تـضمـنت مـطلب
تـكـلـيف شـخص مـسـتـقل بـعـيد
عن احـزاب الـســلـطـة لــتـشـكـيل
حــكــومــة وطــنــيــة من كــفــاءات
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ردت وزارة اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة
عـلى االتـهـامـات األمـريـكـية الـتي
ــســؤولــيــة عن حتــمـل طــهــران ا
هـجـمات صـاروخـيـة عـلى قـواعد
عــسـكـريــة أمـريــكـيــة في الـعـراق
باإلضافة إلى تقـرير األم العام
ــتـــحـــدة بــشـــأن هـــجــوم لـأل ا
أرامـــكــو في الــســـعــوديــة. وقــال
تـحدث باسم اخلـارجيـة عباس ا
مــوســـوي في تـــصــريح امس ان
(اتـهــام طـهـران بـهــجـوم أرامـكـو
وعلى قواعد أمريـكية في العراق
مــجــرد مــزاعم واهــيــة وســيـدرك
األمــــريــــكـــــيــــون الحــــقـــــا أنــــهم
مـخــطـئـون) وأضـاف أن (أسـهل
تـحدة عمل بـالـنسـبة لـلواليـات ا
األمـريـكـيـة هـو تـوجـيه اتـهـامات
لطـهران) مشـيـرا الى ان (تقـرير
ـتحدة بشأن األم العام لأل ا
هـجـوم أرامـكـو أثـبت أنه لم يـكن
إليران أي دور فـيه لكن واشـنطن
وجــهت االتــهـام مــنــذ الـســاعـات
األولى و نـــــــأمل أن يـــــــتــــــقـــــــبل
األمــريــكــيــون مــا ســيـلــحق بــهم
بشـأن الهجـمات في الـعراق على
شاكلة هجـوم أرامكو). مؤكدا ان
(طهران بانتظار التقرير النهائي
والرسـمي من احلكومـة العـراقية

بـشـأن هـذا الـهـجـوم كـمـا شـددنا
عـــلى ضـــرورة حــمـــايـــة األمــاكن
والبعثات الدبلـوماسية اإليرانية
في الــــعـــــراق). وتــــوعـــــد وزيــــر
اخلـــارجــــيــــة األمــــريــــكي مــــايك
بومبـيو  إيران بـ(رد حاسم) في
حال احلـاق الـضرر بـاألمـريكـي
في الـعـراق. وقـال بـومـبـيـو عـلى
حـسـابه في تـويـتـر (نـدين بـشـدة
الـهجـوم الـذي شـنه أتـبـاع إيران
وأســـفـــر عن إصـــابـــة  5جـــنـــود
عـــراقــيــ قــرب مـــطــار بــغــداد)
ـــتـــحــدة واردف ان (الـــواليـــات ا
سـتـرد بـشــكل حـاسم إذا حـاولت
إيـــران أو أتـــبــاعـــهـــا إحلــاق أي
ضـرر بـاألمـريـكـيـ أو شـركـائـنـا
). ونــشـرت الــسـفـارة الــعـراقــيـ

االمـــريــكــيــة في بـــغــداد الــبــيــان
الـصادر من احلـكـومـة االمريـكـية
بــشـــأن الـــهـــجـــوم عـــلى قـــاعــدة
ــطـار.وجـاء في عـســكـريـة قـرب ا
ـوالـ إليران نص الـبـيـان انه (ا
قاموا مـؤخرًا بـهجمـات عدة ضدّ
قـــواعـــد الـــتـي تـــضم قـــوات امن
عراقيـة جنبـا إلى جنب مع أفراد
من القـوات األمريكـية والـتحالف
الـــدولي) الفـــتـــا الى ان (هـــؤالء
شـنــوا هـجـومًـا صــاروخـيًـا عـلى
ا طار  منشأة تقع في مـجمع ا
أدّى إلى إصــابـة خــمــسـة جــنـود
عـراقـيـ اثـنـان مـنـهم في حـالـة
خطرة تال ذلك هـجوم صاروخي
ــطــار خالل الــشــهـر آخــر عــلى ا
اجلــاري) وتـــابع ان (الـــواليــات
تحدة ستـواصل العمل يداً بيد ا
ـا في مع الـشـركــاء الـعـراقـيـ 
ذلك قوات األمن الـتي لعبت دوراً
مــحــوريـاً فـي اسـتــعــادة ســيـادة
الـعـراق من داعش ولــكن يـنـبـغي
عـــلــيــنــا أيــضًــا أن نــغــتــنم هــذه
الـفرصـة لـتـذكيـر قـادة إيـران بأن
أي هـجــمـات من جـانــبـهم أو من
قِبل وكالئهم مهما كانت هويتهم
تـــلــحق األذى بـــاألمــيـــركــيــ أو
صاحلنا سوف يتّم حلفائنا أو 
الـرد عـلـيـهـا من خالل اسـتـجـابـة
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هـنـأ رئــيس وزراء إقـلـيـم كـردسـتـان
مـســرور الـبـارزانـي رئـيس الـوزراء
الـبريـطـاني بـوريس جـونـسـون بـفوز
حـزب احملافظ الـبريطـاني بزعامته
ـانــيــة. وقـال في االنــتــخـابــات الــبــر
الـبارزاني فـي رسالـة تـهنـئـة اطـلعت
عـلـيـهـا (الـزمـان) امس  (أبـارك لـكم
هـذا الفوز الـتاريـخي وآمل أن نعمل
معـاً على تنميـة العالقات ب إالقليم
وبــــريـــطــــانــــيـــا).  وكــــان الــــرئـــيس
االمــريــكي دونــالــد تــرامـب قــد هــنـأ
جــــــــونـــــــســــــــون عـــــــلـى فــــــــوزه في
االنـتخابـات.وأكد ترامب في تـغريدة
له عـــلى تــويـــتــر بـــعــد ســـاعــات من
إعالن نــتـائج االنــتــخــابـات أن (ذلك
الـفـوز سـيـفـتح اجملـال إلبـرام اتـفاق
ــتــحـدة بــعـد جتــاري مع الــواليـات ا
اخلـروج من االحتاد األروبي). وفاز
حـزب احملافـظـ بـزعامـة جـونـسون
طلـقة في مجـلس العموم باألغـلبيـة ا
ا يؤهلـه إلمرار خطته الـبريطـاني 
ـتحـدة من االحتاد مـلكـة ا خلـروج ا
األروبي الـــــبــــريــــكــــسـت الــــشــــهــــر
ــقـــبل.وحــصــد احملــافــظــون 365 ا
مــقـعــدًا من بـ  650 مــقــعــدا في
ــة مــنــكــرة حلـزب اجملــلس فـي هـز
ي ـعـارض بـزعامـة جـيـر الـعـمـال ا

كوربن.
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كـــشـف مـــراقـــبـــون عن تـــوصل
الـكـتل الــسـيـاســيـة الى مـرشح
ـنـصب رئـيس الوزراء تـسـوية 
واالعالن عـــنه ســـيـــكـــون خالل
ـقـبـلـة  الفت الى الـسـاعـات ا
ابــرز تـلك االسـمــاء هـو الـنـائب
احلـــــالـي مـــــحـــــمــــــد شـــــيـــــاع
الـسـوادنـي فـيـما حـمـلـت كـتـلة
ســائـرون رئــيس اجلــمــهــوريـة
ـرشح لـلـمـنصب قـرار تـكـليف ا
وان يـكـون من اخـتـيـار الـشعب
راقـبون ولـيس تدويـرا. وقـال ا
لـ (الـــزمـــان) امـس ان (احلــراك
الــسـيــاسي مــسـتــمــر الخـتــيـار
نصب مرشح تسـوية لرئـاسة ا
خــلـفـا لــلـمــسـتــقـيل عــادل عـبـد
ــهـدي الــذي بــدوره سـيــمــهـد ا
ـــــدة احملـــــددة الجـــــراء خـالل ا
انـتـخابـات مـبكـرة) الفـت الى
ان (اغــلب الــكــتل اتــفــقت عــلى
تــرشــيح ثالث شــخـصــيـات من
بـيـنهـا الـسودانـي كونه يـتـمتع
ــقـبــولــيـة كــبـيــرة ولم يــثـبت
لفـات فساد) مؤكدين تورطه 
ـقـبـلـة سـيـكلف ان (الـسـاعـات ا
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
ــرشـح الــذي حــظي بـــأتــفــاق ا
اجلـمـيع لقـيـادة البالد نـحـو بر

ــطــالب االمــان واالســتـــجــابــة 
ــشــروعــة). وكـان احملــتــجــ ا
الــــــســــــودانـي قــــــد اعــــــلـن عن
اســتــقــالـــته من حــزب الــدعــوة
تــنـظـيم الــعـراق وائـتالف دولـة
الــــقـــانـــون . وتــــداولت مـــواقع
الـتواصل االجـتمـاعي اسـتقـالة
الــسـوداني الــتي نـشــرهـا عـلى

مــــســـتــــقـــلـــة لـم تـــشــــتـــرك في
احلــكـــومــات الــســـابــقــة او اي
مـــهــــمــــة وزاريـــة مــــنـــذ 2003
ونـــعــــتـــقـــد جــــازمـــ ان هـــذه
ـعاييـر التـي تسهـم في تنـفيذ ا
الـتـغـيـيـر الـشـامل الـذي يـتـطلع
نـتفض وتوفـير الكرامة لها ا
لـــلـــمـــواطن) واشـــاروا الى ان
ــتـــلك الــعـــديــد من (الـــعــراق 
ستقلة والنزيهة الشخصيات ا
لـــكـن لالسف مــــا زالت الــــكـــتل
تـصـر على تـرشـيح شخـصـيات
عـلنة من عايـير ا ال تتـفق مع ا
ــنـتــفـضـ وشــروطـهم) قـبل ا
ـطالـبـة (بـعدم ادارة مـجـددين ا
الـظـهـر للـمـنـتفـضـ واجملـازفة
بــتــكـــلــيف احـــد شــخـــصــيــات
ــا شــخــصــيـة احملــاصــصــة ا
وطــنــيــة مــهــنــيــة كـفــوءة وهي
اخلطوة االساسية التي تضمن
بـــــــأن طــــــــريـق احلل اصــــــــبح
مـــفــــتـــوحـــاً). ورأى اخلــــبـــيـــر
الــــقــــانــــوني طــــارق حــــرب ان
ــــرشح لـــرئـــاســـة االعالن عن ا
الـوزراء اجلـديـد الـذي سـيـشـير
به رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة عــلى
ـان لـكي يــرشـحه تـنـفـيـذاً الـبـر
ألحــكـام الــدســتــور الــذي أنـاط
بالـكتـله االكبر تـرشيح سـيكون

قبلة.  خالل الساعات ا
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ساحة الفردوس امس
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الـدقـيـقة 12وألـكسـنـدر إسـحق في الدقـيـقة 63 . وكـاد سـوسـيداد أن
يـضيف الـهدف الـثالث في الـدقيـقة 71 بـخطـأ متـكرر مـن تيـر شتـيجن
تـابـعـة من قبل الـذي فـقـد كرته داخـل منـطـقـة اجلزاء من جـديـد لـكن ا

جنوم أصحاب األرض كانت سيئة.
ـباراة بتـلك النتـيجة ليـستمـر برشلونـة على الصـدارة برصيد وانتهت ا
 35 نـقـطة في انـتظـار نـتيـجة ريـال مـدريد أمـام فالـنـسيـا اليـوم األحد

ركز الرابع. بينما ارتفع رصيد سوسيداد للنقطة رقم  28 في ا
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سـقط فـريق بـرشـلـونـة بـكـرة الـقـدم امس الـسـبت في فخ الـتـعـادل امام
ـباراة الـتي جرت في فريق ريـال سوسـييـداد بهـدفـ لكل مـنهـما في ا
ملـعب أنويـتا سـابقًـا ريال أريـنـا ضمن لـقاءات اجلـولة الـسابـعة عـشرة

من الدوري اإلسباني.
وسجل من كـتيبـة كتالونـيا الالعبـ كريزمان في الـدقيقة 38وسـواريز
في الـدقيقة 49 ومن فـريق سوسيـيداد الالعبـ ميكـيل أويارزابال في
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لقـبول الـدفـعة االولى مـن الطـلبـة االحـتيـاط في الـكلـيات
واجلـامعـات االهـليـة). بدوره  دعـا رئيس تـيـار احلكـمة
دارس عـمـار احلـكـيـم إلسـتـئـنـاف الـطـلـبـة الـدوام فـي ا
واجلـامعـات. وقال في بـيان امـس (بالـعلم تـنهض اال

ـعـرفـة يـحـيـا االنـسـان وتـتـقـدم الـشـعـوب ومـا دمـنـا وبـا
نطـمح لرقي وازدهـار وطنـنا فالبـد ان يسـتأنـف الطـلبة
ـدارس واجلــامـعــات والـعــودة السـتــكـمـال الــدوام في ا

شوار التربوي والتعليمي).  ا
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دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الذين
ظــهــرت أســمـاؤهـم كـاحــتــيــاط بــالـقــبــول في الــكــلــيـات
راكـز االرشاد لتـفعيل واجلامـعات االهلـية إلى الـتوجه 
الــقـــبــول. واشــارت دائــرة الــتــعــلــيم اجلــامــعي االهــلي
بـالـوزارة في بـيــان امس ان (الـوزارة كـانـت قـد مـنـحت
ـقـبـولـ كـاصالء في الـكـلـيـات مـهـلـة اسـبـوع لـلـطـلـبـة ا
واجلامـعات االهلـية للتـسجيل وان الـيوم األحد اول يوم
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تـوقــعت الـهــيـئــة الـعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لــوزارة الــنـــقل ان تــشـــهــد الــبالد
ابتداء مـن يوم غـد االثن تـساقط
امــطـــار مـــصــحـــوبـــة بـــعــواصف
رعـديــة.وقــالت الــهـيــئــة في بــيـان
امس ان (الطـقس الـيـوم االحد في
ـنـاطق كـافـة غـائم مع انـخـفـاض ا
واضاف قلـيل بـدرجـات احلرارة) 
ان (فـرص تـسـاقط االمــطـار تـعـود
غدا االثـنـ مـصحـوبـة بـعواصف
رعديـة وبـعـد ذلك يتـحـول الـطقس
تـدريــجــيـا الـى صـحــو). وأبــلـغت

دني في مـحافظة مديرية الـدفاع ا
ــتـجـاوزيـن عـلى حـوض األنـبـار ا
ـنطـقة بحـيـرة احلبـانيـة بـإخالءا
عازية السبب الى ارتفاع مناسيب
ــديـريــة في بــيـان ـيــاه.وقــالت ا ا
امس إن (ارتــفــاعــا في مــنــاســيب
ـيـاه حــدث في حـوض بـحــيـريـة ا
احلبانية في منطقة العنكور جراء
اطالقات مـائـيـة من نـاظم الورار)
ولـفت الى (وضع ســواتـر تــرابـيـة
مـزدوجـة لـغــرض الـسـيــطـرة عـلى
يـاه بالـتـنسـيق مع الـدوائر ذات ا
الـعالقـة) وأضـاف أنه ( تــبـلـيغ
تـجاوزين عـلى حوض الـبحـيرة ا
ـــــنــــطــــقــــة فـي الــــوقت بــــإخالء ا

احلــــاضـــر) وتــــابع ان (الــــوضع
حـالـيـا حتت الــسـيـطـرة والوجـود
الي خـســائــر بــشـريــة). وانــهـارت
أجـــزاء من مــــنـــزلــــ مـــتــــخـــذين
كــمـــخـــازن في مـــنـــطـــقـــة ســـاحــة
الـعــروبـة بــجــانب الـكــرخ بــسـبب
االمــطــار. واشــار الـــبــيــان الى ان
(فرق الـدفـاع في مـركـز الـكـاظـمـية
وصلت إلـى محل الـدور الـسـكـنـية
التي انهـارت بسبب األمـطار التي
شهدتها البالد وان مفارزها قامت
نطقة من السكان وإبعاد بإخالء ا
ــــواطــــنــــ عن مــــحل احلــــادث ا
ووضع األشـــرطـــة الـــتـــحـــذيـــريــة
وتنبيه الدور واحملالت القريبة ).
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