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حـــددت وزارة الــتـــربــيـــة مــوعــد
إجـــراء االمــتــحـــانــات اخلــاصــة
بـــالــــنــــصف األول من الــــســــنـــة
ونهايـة الكورس األول لـلصفوف
ـنتهيـة للمراحل نتهـية وغير ا ا
الـدراسـيـة كـافـة لـلـعـام الـدراسي
ــكــتب اإلعالمي اجلـاري وقــال ا
لـــــلـــــوزارة فـي بـــــيـــــان امس إن
ــديـــريـــة الــعـــامــة لـــلــتـــقــو (ا
واالمـتـحـانـات أصـدرت تـعـمـيـماً
إلى مديـريات الـتربـية في بـغداد
كافة يـنص على بدء االمـتحانات
الشـفهـية قـبل أسبـوع من عمـلية
بــدء االمــتــحــانـات الــتــحــريــريـة
وأثـــــنـــــاء الـــــدوام الـــــرســـــمي)
واشـــارالـى ان (االمــــتــــحــــانـــات
ـرحـلــة االبـتــدائـيـة اخلــاصـة بــا
ســتــكـــون في الــثــامن من شــهــر
ـقـبل وتــنـتـهي يـوم 15 شـبــاط ا
من نـفس الــشـهـر عـلى أن يـكـون
يوم الـسبت من ضـمن تلك أاليام
االمــتـــحــانــات) مــضـــيــفــا (أمــا
بـالــنـســبـة لــلــدراسـة الــثـانــويـة
فــسـتـكــون امـتـحــانـات الـكـورس
األول ونصف الـسنـة التـحريـرية
في  5 شـــبـــاط وتـــنــــتـــهي يـــوم
ـــصــادف 15 من ذات الـــســبت ا
الشهر) ولفت البيان إلى (موعد
االمتحـانات بالنـسبة للـمديريات
الـعـامـة لـلـتـربـيـة في مـحـافـظـات
الــبـــصــرة و مــيــســان و ذي قــار
ـــثــنى و الــقـــادســيــة وواسط وا
وبــــــابل و الــــــنــــــجف وكــــــربالء
بالنسبة للدراسة االبتدائية تبدأ
في يوم  22 و االعدادية في يوم

 19 مـن الـــشــــهـــر ذاتـه عـــلى ان
تـسـبـقـهـا االمتـهـانـات الـشـفـهـية
بــأســبـوع) وأوضح الــبــيـان ان
ـديــريـات (مــوعـد االمــتــحـانــات 
مـــحـــافــظـــات نــيـــنــوى و صالح
الــــديـن و كـــــركــــوك و ديـــــالى و
ثليات وزارة التربية األنبار و 
في أربيـل والسـليـمـانيـة ودهوك
دارس الـعراقـية باإلضـافـة إلى ا
احلـكومـيـة واألهلـيـة في اخلارج
والــدراســة تــكـــون في يــوم  23 
الـثـانـوية فـي يوم  20 من شـهر

قبل).  كانون الثاني ا
وتــابع أن (الــعــطـلــة الــربـيــعــيـة
سـتـبـدأ بـعـد انـتـهـاء امـتـحـانات
نصف السنة ويكون الدوام  يوم
وافق  16من شباط على األحد ا
أن يـكون امـتـحـان نصف الـسـنة
رحلـة االبتدائية للمؤجـل في ا
ــــتـــوسط  الـــســـادس الـــثـــالث ا
اإلعــدادي في األســبــوع الــثــاني
ــدة من بـــدء الــدوام الــرســمي و
أسبـوع واحد فقط)  مشيرا الى
(عــــدم شـــمــــول طـــلــــبـــة نــــظـــام
الـكـورسـات بـتـأجـيل امـتـحـانات
نــهـــايــة الــكــورس األول كــونــهم
يــؤدون االمــتــحــانـات فـي الـدور
الثاني مـن العام الـدراسي نفسه
اي نــظـام اإلعــادة). فــيـمــا اكـدت
ــــكـــــتب االعـالمي في مــــديــــرة ا
الـــــــــوزارة سـالمـــــــــة احلــــــــــسن
لـ(الـــــزمـــــان) امـس ان (الــــوزارة
وضعت جـدول االمتـحانـات على
ثالث مــراحل وان عــطـلــة نـصف
الـسـنـة لـلـمـحـافـظـات اجلـنـوبـية
سيـتم الـنظـر فيـهـا بعـد االنتـهاء

من االمتحانات).
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كـشف اخلـبــيـر الـسـيــاسي الـبـارز
سـمـيـر عـبـيــد عن اسـرار وخـفـايـا
تــرشــيح الــنــائـب مــحــمــد شــيــاع
الـــســــواداني لــــرئـــاســــة الـــوزراء
واســبـاب الــتــخــلـي عـنـه بــعــدمـا
ــتـظــاهـرين اشـتــرط عـدم خـذالن ا
نـجـز والـتغـيـير النهم اصـحـاب ا
اضـافـة الى فــتح مـلـفــات الـفـسـاد
ـتــراكــمــة واخــتــيـار الــكــابــيــنـة ا
الــــوزاريــــة بـــــدون اي ضــــغــــوط.
واطـلــعـت (الـزمــان) عــلى حتــلــيل
عبـيـد الذي كـشف فـيه عن االتـفاق
الـــــذي جـــــرى بـــــ الـــــســـــوداني
واالطراف الـتـي تبـنـت ترشـيـحه 
بـالـقــول ان (الـســوداني لم يـرشح
نفـسه لـلمـنصـب وما جـرى هو ان
وفودا وشخصيات سياسية زارته
في مـنـزله وطـلـبوا مـنـه التـرشـيح
واخـبــروه بـأنه اخــتــيـارهم لــهـذه
ـرحــلــة وقـالــوا له ان مــا نــريـده ا
ـرحـلة منك هـو الـتـرشـيح الدارة ا
وبدورنـا سـنوصـلك الى بـر األمان
ولن نــتـــخــلـى عــنك) واضــاف ان
(موافقة الـسوداني كانـت مرهونة
بـــــــشـــــــروط وهي عـــــــدم خـــــــذالن
ـــتـــظـــاهـــرين ولـــهم حـــصـــة في ا
شهد السياسي ألنهم احلكومة وا
ـــنـــجـــز اضــافـــة الى أصــحـــاب ا
محاربـة الفسـاد والفـاسدين وفتح
ملـفـات مـتراكـمـة في الـقـضاء دون
تـردد واخـتــيـار كـابــيـنـته بــحـريـة
ودون اي ضغط). وافـادت مـصادر
في وقت ســــابق عن اتــــفـــاق اربع
كـــتل ســـيـــاســــيـــة عـــلى تـــمـــريـــر
السـوداني  لكـنـهـا غيـرت قـرارها
وانحسبت من دعـمه في اللحظات
االخيرة . ومضى عـبيد الى القول
ان (السـوداني فـرض على الـوفود
ضي بتـحقيـق جميع الـتعديالت ا
واإلصالحـــات الـــتـي طـــالب بـــهـــا
تـظـاهـرون وال اقـبل الـتـدخل في ا
ســيـاســة احلــكــومــة مـن األحـزاب
والكـتل السـياسـيـة لكي نـستـطيع
إنقاذ الـعراق واعـادة هيبـة الدولة
ـــؤســـســـات ولـــكي اشـــرع في وا
نـتج الوطني ويـكون هو تنمـية ا
االول ولن اســـــمح بـــــتـــــدخل دول
اجلوار عـبـر حلـفـائـهم في الداخل

وفِي الطـبـقـة الـسيـاسـيـة في هذا
وضوع فضال عن تكثيف جهدي ا
عـلى تـطــويـر وتـنــمـيـة الـتــعـلـيم 
شـروع صادق وكبير والنهوض 
يرفع من واقع الزراعـة والصـناعة
ودرجـة األمن بـعـد حـصـر الـسالح
بيـد الـدولـة بـتـعـهـد عـلـني). وفور
تـسـريب اسم الـسـوداني مـرشـحـا
شـنت لــلــمــنــصب دون مــنــافس  
مـــواقع الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي
وبـعض اجلــهــات حـمــلـة شــعـواء
وصـفــهــا مــراقــبـون (بــالــشــرسـة)
والـهــدف مـنــهـا تــســقـيط الــنـائب
الـذي لم يــثـبـت تـورطه بــشـبــهـات
فـــســـاد من قـــبل بـــعض االطـــراف
السـياسـية الـتي حركت جـيوشـها
االلـكـتـرونــيـة وبـعض عــنـاصـرهـا
بساحات التظاهر لتأجيج الشارع
ـقــبــلـة. ــرحــلــة ا ورفـضه الدارة ا
واكــد عــبــيـــد انه (بــعـــد مــوافــقــة
الـوفـود الــسـيــاسـيــة عـلى شـروط
الـســوداني وحــال تــبـنــيــهم طـرح
أســمه  قــامـــوا بـــتـــشـــكــيـل وفــد
لــلـــتـــرشـــيح وإعـالنه في وســـائل
االعالم اذ زادت الـــــــــــــــوفــــــــــــــود
والــزيــارات لــلــســوادني وتــأيــيــد
ـرشح الذي ترشـيـحه). واستـبق ا
كان األوفر حظـاً لرئاسـة احلكومة
ؤقتة في العراق طريق الوصول ا
إلى منصب رئيس الوزراء بإعالن
اســتـــقــالـــته من عـــضــويـــة حــزب
الـدعـوة تـنـظــيم الـعـراق وائـتالف
دولة القانون الذي يتزعمه رئيس
ـــالــكي. الــوزراء األســـبق نــوري ا
وقــال الــســوداني في تــغــريــدة له
على تـويـتـر إنه لـيس مـرشـحاً عن
أي حــزب وإن الـــعــراق انـــتــمــاؤه
أوالً.  واشار عـبـيـد الى ان (الـوفد
اتـفق عـلى تـبـني اسم الـسـوداني
بــزعم ذهــابه الـى الــنــجف لــلــقــاء
ـــرجـــعـــيــــة وهـــذا مـــا أخـــبـــروا ا
الــــســــوداني بـه الــــذي لَم يــــذهب
مثلـما أُشيع) مشيـرا الى ان (تلك
الوفـود والشـخصـيات الـسيـاسية
ابلغوا الـسوداني بـأن الوفد الذي
رجعيـة أخبرته بأنها لن التقى با
تفرض ان يكـون االختيـار مستقال
تـظـاهرون ولن تتـبـنى مايـطـلـبه ا
ضـــد االطـــراف االخــــرى بل تـــقف
رجعـية فـي الوسط). وكـان بيان ا

التي أفترت عليـهما وعلى الشارع
هي جهات لـها ارتبـاطات إقلـيمية
وخــارجـــيــة وهـي الــتي تـــكـــلــمت
ــرجــعــيـة زورا  وبــعـد بـلــســان ا
جناح هـؤالء بـنـشـر شـائـعة رفض
مرجـعـيـة النـجف مـرشح سـياسي
ــزعـوم  عن طـريـق ابالغ الـوفــد ا
قـرر حـيـنــهـا رؤسـاء اجلــمـهـوريـة
ــان مــحــمــد بــرهم صــالح والـــبــر
احلـلـبـوسي وتـيـار احلـكـمـة عـمار
احلــكـــيم بـــالـــذهـــاب بـــعــيـــدا عن
الـــســــوداني مـع انـــهـم في األيـــام
االولى  كانوا داعم له وموافق
عـــلى تــــرشــــيـــحه  وان من بـــقي
مــتـــمــســـكــا به هـم كل من الـــفــتح
ودولـــة الـــقـــانــــون وبـــعض قـــادة
احلـشد الـشـعـبي) مضـيـفـا (وفي
سـاعـات مـتـأخـرة من نـفس الـيـوم
ــرجـعـيــة بـتـلك وبـعـد ان عــلـمت ا
ؤيدة األشاعة وعرفت اجملـموعة ا
ألخــتـــبـــار الــســـوداني ذهـب وفــد

نـــتــــبـــنـى مـــرشــــحــــا من الــــكـــتل
الــســيـــاســيــة  ألنه اذا أخـــتــرنــاه
رجعية بأنها وأخفق ستحملون ا
هي من فـرضـته  وعـنـدمـا نـخـتار
تظاهرين ويخفق مستقال او من ا
ايـضــا ســتـقــولــون هـذا  اخــتــيـار
ـرجـعـيـة  لـهـذا نـحـن ال نـتـبـنى ا
مرشـحا سـياسـيـا وال مسـتقال وال
ـتـظاهـريـن بل مـهمـتـكم انـتم من ا
ـرشـح). وقال عـبـيـد انه اخـتيـار ا
ــرجـعـيـة قـرر (بـعـد ذلك الـرد من ا
ــرشح ابــراهـــيم بــحـــر الــعــلــوم ا
االنـسـحــاب من ســبـاق الـتــرشـيح
حيـث ارتـفعـت حـظوظ الـسـوداني
ـــرة أخــذت ثــانـــيــة ولـــكن هــذه ا
مـوضــوع الــتــســقــيط والــتـشــويه
بـــــــــوســــــــــائـل االعـالم وبــــــــــعض
الـشـخــصـيــات الـســيـاسـيــة بـاتت
تـطـالب بـالـتـهـدئـة وان مـعـلـومات
وصلت مـن زعيم الـتـيـار الـصدري
برفـض الـسودانـي وانه سـيـتبـنى

صادر عن شباب انتـفاضة تشرين
اكــد رفض تــرشــيح شــخــصــيــات
متـحزبـة او تـابعـة لكـتل سـياسـية
او مــــشــــاركــــة في الــــدولــــة خالل
اضـية لـلمـنصب وان السـنوات ا
يكـون مـسـتـقال لتـلـبـيـة متـطـلـبات
ـنــتـفــضـة. واســتـطـرد احلـشــود ا
عبيد بالقول انه (في اليوم الثالث
بــعـــد الــتـــرشـــيح بــدأ كـــذب هــذه
ـــرجــعــيــة الــشــخــصـــيــات عــلى ا
والــســـودانـي بـــحــجـــة ان بـــعض
اجلهـات ال تـريد مـرشـحا مـسـتقال
تـمـامـا وتـدفع بـشـخص بـعـيـد عن
ـؤســسـات الـســيـاســة ولـكـن من ا
ـرجـعـيـة وقـالـوا هـكـذا ابـلـغـتـنـا ا
بـانـهـا ال تـدعم مـرشـحـا سـيـاسـيـا
طلق واحلقيقة انها لم تقل ذلك با
بـحـسـب مـصــادر مـقـربــة جـدا من
ـرجـعــيـة). واكـد عــبـيـد انه ( في ا
يوم 16 من الشـهر اجلاري عـلمت
رجـعية والـسودانـي ان اجلهات ا

ـوضوع جديـد لسـماع رأيـها في ا
فجـاء اجلـواب بـالـنـحو االتي  ان
اخلـــيــــار لـــكم وانــــتم مـن يـــحـــدد
ـرجـعـية ـناسـبـة وا الشـخـصـيـة ا
ــــوضـــوع) لـــيــــسـت طــــرفـــا فـي ا
ــرجــعــيــة بـالــقــول ( لن واردفت ا
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اسـتـقـبـل رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم
صالح فـي قصـر الـسالم بـبـغداد
احلـاكم الـعـام االسـترالـي اجلـنرال

ديفيد هيرلي.
 وجرى خالل الـلقـاء بـحث تعـزيز
عالقـات الـصـداقــة وآفـاق الـتـعـاون
والشـراكة بـ البـلـدين في مخـتلف
ــــا يــــخـــــدم مــــصــــالح اجملــــاالت 
. وأشاد رئـيس اجلمهورية الشعب
بحـسب بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
بدور استراليا في التحالف الدولي
ومساندتها للعراق في احلرب على
اإلرهاب مؤكـداً أهمـية مسـاهمـتها
ــدن في عـــمـــلــيـــة إعـــادة اعـــمـــار ا
احملــــررة. كــــمــــا  اســــتــــعـــراض
تـــطـــورات األوضـــاع اإلقــــلـــيـــمـــيـــة
والــــدولــــيــــة وتــــطــــورات األحــــداث
شترك). والقضايا ذات اإلهتمام ا

سمير عبيد 
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الــصـــحــفـــيــان إلـى اســتـــرالــيــا
منتـصف تشرين األول بـتأشيرة
سياحية لـكن مسؤولي اجلمارك

ـطـار تـنـبـهـوا لـهـمـا ثم  في ا
تـوقـيـفـهـمـا عنـدمـا اقـرا بـأنـهـما
يـعــتـزمـان طـلـب الـلـجـوء.وأفـرج
عن أحدهـما اجلـمعـة فيـما أفرج
عن اآلخـر الثـالثاء بـسـبب تـأخر
اإلجــــراءات الــــرســــمــــيــــة وفق
احملـامــيـة الــيــسـون بــاتـيــسـون
الـــتي أكـــدت "يـــتم اإلفـــراج عــنه

اآلن".
وأحــــدهــــمــــا عــــمل لــــدى وزارة
اإلعالم السـعـودية وكـان يسـاعد
وسـائل إعالم دولــيـة زائـرة. ولم
يـتم الـكــشف عن تـفـاصـيل حـول
عــمل الــصــحــفي الــثــاني.وقـررا
الـــهــرب مـن الــســـعـــوديــة بـــعــد
اسـتـدعــائـهـمـا لالسـتـجـواب من
قبل الـسلطـات وعندمـا أصبحت
ملكة عالقتهما معروفة.وجترم ا
ـــثـــلـــيــــة وتـــعـــاقب عــــلـــيـــهـــا ا
بـاإلعــدام.ولـدى وصـولــهـمـا إلى
اسـتـرالـيـا انـتـهـيـا من إجـراءات
اجلــوازات لــكن  تــوقــيــفــهــمـا
بــــعـــدمــــا اســــتـــجــــوبــــتـــهــــمـــا
اجلـــمـــارك.ومـــنح الـــرجالن اآلن
تـأشـيرتـ مـوقـتـت ريـثـمـا يتم
الـــبـت في طـــلـــبـــيـــهـــمـــا ضـــمن

إجراءات اللجوء.

 2019 بــزيــادة نـــســبـــتــهــا 12
اضي. ئة عن العام ا با

و ســجـن قــرابــة نــصــفــهم في
بـلدان ثـالثة هي الـصـ ومـصر
والـسـعـوديـة الـتي  حتـمـيـلـها
ـروعة مسـؤولـية عـملـية الـقتل ا
التي استـهدفت الصـحفي جمال
خاشقجي في قـنصلية بالده في

اضي. اسطنبول العام ا
ــــنــــظــــمــــة أن "ثــــلث وأفــــادت ا
ــســجــونــ في الــصــحــفــيـ ا
العالم يـقبعـون في الص التي
كـــثّـــفت اضـــطـــهــادهـــا ألقـــلـــيــة

عظمها. سلمة  األويغور" ا
وفي هـذه األثـنـاء يـتم احـتـجـاز
 57 صـحـفيًـا في أنـحـاء الـعالم
مــعــظــمــهم في ســوريــا والــيـمن

والعراق وأوكرانيا.
نظـمة "لم تكن هناك أي وقالت ا
عمليات حتـرير رهائن تذكر هذا
الـعــام رغم الـتـطــورات الـكـبـيـرة
التـي شهـدتهـا سـوريا" وهـو ما
ن يـدفع لالعتـقـاد بـأن الكـثـير 

ا لقوا حتفهم. خطفوا ر
الى ذلك أفـــرج عن صـــحـــفـــيـــ
سعـودي مـثليـ أوقفـا بعد أن
طـلــبــا الــلـجــوء في اســتــرالــيـا
بانتظار البت في طلبيهما وفق
مــا أكـدت مـحـامــيـتـهـمــا لـوكـالـة
فـــرانس بــرس الـــثالثــاء.ووصل

الــقـــتــلـى من الــصـــحــفـــيــ في
مـــنــــاطق الـــنــــزاعـــات هـــو أمـــر
إيــــجـــــابـي إال أنه نـــــوّه إلى أن
"عـدداً مـتــزايـداً من الـصـحـفـيـ
يـتــعــرضـون لـالغـتــيــال بــسـبب
ـوقــراطــيـة عــمــلـهـم في دول د
وهـــــو أمـــــر يـــــشـــــكـل حتـــــديًــــا

وقراطية". للد
وأوضحت منـظمة مـراسلون بال
حــــــــــــــدود أنـه رغـم أن عــــــــــــــدد
الصـحفـي الـذين يقـتلون خالل
أداء عملـهم انخفض إال أن عدداً
متـزايـداً منـهم ينـتهي بـهم األمر

خلف القضبان.
وسُجن نحو  389 صحـافيًا في
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ـؤســسـات شـخــصــيـة من داخـل ا
احلــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة او مـن داخل
التـظاهرات  فطلبـت تلك اجلهات
تـرشــيح مــا يــريــد والـكــتل كــلــهـا
سـوف تــؤيــده فـورا لــلــخـروج من
ـأزق  لــكن الـــصــدر رفض مــرة ا
اخرى ترشيح اَي شـخص بطريقة
رســمــيــة وعــلــنــيــة كي ال يــقع في
ـــرشح) وكـــتــبت مــأزق اخـــفــاق ا
صـفــحـة مــحــمـد صــالح الــعـراقي
ـقـربـة من الـصـدر مـنـشـورا جـاء ا
ردا عــلى ســـؤال بـــشــأن تـــرشــيح
السـوداني بأن (هـذا االمـر بعـد ما
ـشي عـلـيـنـا). واعـرب عـبـيـد عن
رجعية بحاجة عن اعتقاده بأن (ا
ماسـة لألعالن عن أنـها لن تـتـبنى
أي مــرشـح لــكـي تُـــســقـط جــمـــيع
ـتـصـارعـة والـشـائـعات األطراف ا
ـوضوع رجـعـية في ا التي تُـزج ا
ـرجــعـيـة فـيُـخــدع الـنـاس بــأسم ا

وهي براء). 
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كشـفت الـلجـنـة االمنـية الـنـيابـية
عن نتـائج التـحقـيقـات باالحداث
الـــتي رافـــقـت الـــتــظـــاهـــرات في
بـعض احملـافـظـات . وقـال عـضو
الـــلــــجـــنــــة عـــبــــاس ســـروط في
تـصـريح امس إن (جلـنـة تـقـصي
انية التي شـكلتها احلقائق البـر
ــان لـلــتـحــقـيق في رئــاسـة الــبـر
األحداث التي رافقت الـتظاهرات
في احملــــافـــظــــات اجلــــنـــوبــــيـــة
وخاصـة محـافظتـي النجف وذي
قـار اجنـزت أعـمـالـهـا وبـانـتـظـار
مـناقـشـة الـتقـريـر تـمهـيـداً لـرفعه
ان) واضاف ان إلى رئاسة الـبر
(الـلـجـنــة وضـمن عـمـلـهـا عـمـدت
إلـى لـــقـــاء الــعـــديـــد مـن الـــقــادة
األمـــنــيــ وعـــوائل الــضـــحــايــا
ــــنـــــاطق ورؤســــاء ووجــــهـــــاء ا
العشائر لضمان عدم حصول أي
غـ أو مــغـالـطــة أو جتـاوز أليـة
تــفـاصــيل وصــوالً إلى احلــقـائق
ـا يــعـطـي احلـقـوق) الــكـامــلـة 
الفتـاً إلى أن (الـقـرارات السـابـقة
الـتي اتـخـذتـهـا احلـكـومـة بـشـأن
األحـداث مسـتـعـجلـة وكـان هـناك
إجـحـاف واضح بــحق الـبـعض)
وتـابع ان (تـقريـر الـلـجـنـة سـيتم
ـان بـعد إرسالـه إلى رئاسـة الـبر
استـكمـال مـناقـشته بـشكل دوري
ــــــدة). وفـــــرضت وخـالل هـــــذه ا
قــيـــادة شــرطـــة كــربالءاجــراءات

امنـية مشـددة لردع من وصـفتهم
بـاخملـربـ بـعـد سـلـسـلـة حـرائق
شــهـــدتـــهـــا احملـــافـــظــة. وقـــالت
الــــقـــــيــــادة فـي بــــيـــــان امس ان
ـندسـ في كـربالء (اخملـربـ وا
لم يــكــتــفــوا من حــرق وتـخــريب
ـصارف والـبـنـايات احلـكـومـية ا
واالمـالك الــــعــــامــــة واخلــــاصـــة
ـواطـن بل اقـدم عدد وعجالت ا
ــواكب مــنــهم عــلى حــرق خــيم ا
اخملــصــصــة لــتــقــد اخلــدمــات
وإيــــــواء آالف الـــــزائـــــريـن خالل
ليونية الكبرى التي ناسبات ا ا

ـدينة) الفتا الى انهم تشهـدها ا
(اضــــرمـــوا الــــنـــيـــران فـي خـــيم
ــــوجـــودة فـي احـــدى ــــواكب ا ا
الـســاحـات الـتي تـقـع امـام فـلـكـة
ــثل قــنـــاة كــربالء في مـــشــهــد 
االعـتداء الـصـارخ علـى الشـعـائر
الي واخلدمـة التي يـنتـظرهـا ا
ـنــدسـ ســنــويــاً) وتـابـع ان (ا
واخملـربـ الــلـذين يـريـدون شـرا
بالعراق اقدموا على قطع الطرق
من خـالل حـــرق اإلطــــارات لـــشل
ــواطــنــ واخلـروج عن حــركـة ا
كـان اخملصص لـلتـظاهرات في ا

داللة واضـحة عـلى أنهم يـريدون
ـديـنة) داعـيا األهـالي تـخـريب ا
ـــتـــظـــاهـــرين والـــنـــاشـــطـــ وا
السـلـميـ والنـقـابات والـعتـبات
وشـيوخ الـعـشـائـر (الى الـوقوف
جــــنـــبـــا إلى جـــنـب مع الـــقـــوات
األمــنـيــة لـردع هــذه الـتــصـرفـات
ودرء الفتنة والوقوف بحزم جاد
بوجه كل من يـريد الـتجـاوز على
ــمــتـلــكــات الــعـامــة واخلــاصـة ا
ـواكب احلــســيـنــيـة في وكــذلك ا
ـديـنـة). وأقـدم مـجـهـولون عـلى ا
حـــرق مـــخـــيّم يــعـــود لـــلـــمــرجع

ـدرسي في الـديـني مـحـمد تـقي ا
كـــربالء.وقـــال شــهـــود عـــيــان إن
(مـجـهـولــ اقـدمـوا عـلى احـراق
مخيّم يـعود للـمدرسي قرب فـلكة
ــديــنـة) مــبــيــنـا ان زيــد وسط ا
(هـذا اخملـيم والــسـاحـة الـقـريـبـة
مـــنه يـــتم من خـاللــهـــمــا تـــقــد
اخلـــــدمـــــات لـــــلـــــزائـــــرين خالل
ــبــيت). الــزيــارات كــالــطــعــام وا
واغلـق متـظـاهرون في احملـافـظة

محطة كهربائية.
 واكــــد الـــشــــهــــود ان (عـــددا من
ـتظـاهـرين قامـوا بـغلق مـحـطة ا
كـــهـــربـــاء اخلــــيـــرات الـــغـــازيـــة
للـمـطالـبة بـتعـيـينـهم كمـا هددوا
االســـتــمــرار بـــالــتــظـــاهــر حلــ
االستـجابة لـلمـطالب).ومع جتدد
ـواجــهــات في كـربالء اتــخـذت ا
قـوات االمن إجــراءات احـتـرازيـة
لتـأمـ احملافـظـة من الـتهـديدات
الــتي تـتــعـرض لــهـا بــاسـتــمـرار
حيث  نـصب سيـطرات جـديدة
ــديــنـة عــلى مــداخـل ومــخــارج ا
وتعزيز انتشـار االجهزة االمنية.
والتــزال الــلـجــان الــشـعــبــيـة في
احملــافـظــة تـواصل مــهـامــهـا في
ـــمــتـــلــكـــات الــعـــامــة حــمـــايــة ا
واخلـاصـة من االعـتـداءات ومـنع
حــــرق اإلطــــارات فـي الــــشـــوارع
أقدم الـرئيـسـة).  وفي الـبـصرة  
مــتـظــاهـرون عــلى قـطع الــطـريق
ؤدي إلى حقل الـرميلـة النفطي ا

في البصرة. 

{ بـــــاريـس ا ف ب - قـــــتل 49
صحفيًا على مستوى العالم عام
 2019 وفق مـا أعــلـنت مـنـظـمـة
مراسلون بال حدود الثالثاء في
أدنى حـــصـــيـــلـــة لــلـــقـــتـــلى من

الصحفي في  16عامًا.
نـظـمـة ومقـرهـا باريس وقـالت ا
إن غــالـبــيـة هـؤالء الــصـحــفـيـ
الـذين يعـتـبر عـددهم "مـنخـفـضا
بــشـكل تـاريــخي" قـضــوا أثـنـاء
تــغــطـيــتــهم نـزاعــات في الــيـمن
وسـوريـا وأفـغـانـسـتـان مـحذرة
من أن "الـصـحافـة ال تـزال مـهـنة

خطيرة".
ـنـظــمـة أن نـحـو 80 وأضـافـت ا
صــحــفــيًـا قــتــلـوا كـل عـام خالل

. اضي العقدين ا
لــكن أمـيـنـهـا الــعـام كـريـسـتـوف
ديـــــــلـــــــوار حـــــــذّر مـن أن عــــــدد
الـصــحــفــيــ الــذين قــتـلــوا في
ــفــتــرض أنــهــا في بـــلــدان من ا
حالـة سلم بـلغ مسـتويـات عالـية
بــدرجــة مـقــلــقـة إذ لــقي عــشـرة
ـكسـيك صـحـفـيـ حـتـفهـم في ا

وحدها.
وأضـاف أن "أمـيـركـا الالتـيـنـيـة
حيث قُتل  14مراسالً في أنحاء
الــقـارّة أصـبــحت بـنــفس درجـة

دموية الشرق األوسط".
كريستوف ديلوار وبـيــنـمـا أكـد أن انــخـفـاض عـدد
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ـواطـنـ العـراقـي اعـادت الـسلـطـات االيـرانيـة فـرض سمـة الـدخـول على ا
الـراغـبـ بـزيـارة ايران بـدءا من  27 كـانـون االول اجلـاري. وقـالت وثـيـقـة
مرسـلة من محـطة طهـران للـخطوط اجلـوية العـراقيـة موقعـة من كاظم جواد
مـحــمـد اطــلـعـت (الـزمــان) عـلــيـهــا امس ان (ادارة جــوازات مـطــار االمـام
اخلـمـيـني الـدولـي في طـهـران لن تـسـمح بــدخـول الـعـراقـيـ بـدون فـيـزة –
تـأشيرة دخول بعد  27 كـانون االول اجلاري). واكدت الوثـيقة (عدم وجود
ـنح اي تأشـيـرة دخول لـلـعراقـيـ في مطـار طـهران). ووجه مـدير امـكـانيـة 
ـسافـرين بتدقـيق تأشيـرة الدخول احملطـة (بضرورة قـيام موظـفي خدمات ا

سافر الى الطائرة).  قبل صعود ا
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