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رأى خـــبــيـــر ســيــاسـي ان تــلــويح
رئــيس اجلــمــهـوريــة بــرهم صـالح
ـنصب نـاجم عن بـاالسـتـقـالـة من ا
ضـــغـــوطــات الـــكـــتل والـــتــدخالت
اخلـــارجـــيـــة في حـــسم مـــوضــوع
ــؤقت تـــكــلـــيف رئــيس الـــوزراء ا
مــشـيـرا الـى ان خـرق الـتــوقـيـتـات
الـدستوريـة سيسـتمر عـلى حساب

بكرة.  موعد االنتحابات ا
وقــال رئـيس اجملـمـوعــة الـعـراقـيـة
لــلـدراســات الـســتـراتــيـجــيـة واثق
الــــهـــاشـــمي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(تــلـــويح صــالح بــاالســتــقــالــة من
ـنـصب جـاء بـعـد ضـغـوط كـبـيرة ا
مــارسـتـهـا الـكـتـل الـسـيـاسـيـة الى
جــــانب الــــتــــدخالت اخلــــارجــــيـــة
ـشهـد الـعراقي وضـغط الـشارع بـا
ــرجـعـيــة الـديــنـيـة وتــوجـيــهـات ا
ـؤقتة) لـتكـليف مرشح احلـكومة ا
واضــاف ان (الــهــدف من اخلــطـوة
هـو توجـيه رسالـة للـشعب ولـلكتل

الــســيــاســيــة لــتــوضـيـح االحـداث
ـــشــكـالت الــكـــبـــيــرة اجلـــاريـــة وا
بــشـــــــــأن حــسم مــلـف احلــكــومـة

قبلة). ا
 مـبـيـنا ان (مـوضـوع االستـقـالة لم
ــان الن غــالـبــيـة يــنــاقش في الــبـر
اعـضـاء مـجلس الـنـواب مع موقف
صـالح) نـص بيـان االسـتـقـالة ص

.2
وتـوقع الـهاشـمي ان (هـناك حـراكا
لـتقد عبد الغني االسدي مرشحا
لـرئـاسة احلـكومـة عـلى اعتـبار انه
شــخــصــيـة مــقــبــولــة من اجلــمـيع
ويـبـقى االمـر مجـرد مـحـاوالت لكن
شـهد الراهن بـطبـيعة احلـال فأن ا
مـتـأزم وسط صـراعـات مـسـتـمرة)
ولــــفت الـى ان (تــــكـــلــــيف رئــــيس
الـوزراء خلفا لـلمستـقيل عادل عبد
ــهــدي قــد يــطــول بــعض الــشيء ا
حـيث سـيـسـتمـر خـرق الـتوقـيـتات
الــدسـتـوريــة عـلى حــسـاب حتـديـد
ـــبـــكـــرة مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات ا
والســـيــمــا ان هــنـــاك تــوجــهــا من

ـــتــــضـــررة من بــــعض االطــــراف ا
قــانـون االنـتـخـابــات لـلـطـعن فـيه 
االمـــر الــذي ســـيــعــيـــد الــبالد الى
ربع االول وحدوث ازمة كبيرة). ا
وحتـدثت تقارير صـحفية امس عن
عـودة صـالح الـى بـغداد قـادمـا من
الـسـلـيـمـانـيـة السـتـئـنـاف حوارات

قبل. اختيار رئيس الوزراء ا
وعـــلق رئـــيس إقـــلــيـم كــردســـتــان
نــيــجــرفــان الــبــارزاني عــلـى أزمـة
اخـتـيـار رئيس احلـكـومـة.وقال في
بـيـان امس (نـتابع بـقـلق بالغ وعن
كــثـب أوضــاع وتــطــورات الــعـراق
الـذي يعـاني أزمـة عمـيقة  فـبيـنما
يــنــذر الـتــهـديــد بـعــدم االسـتــقـرار
ـزيـد من تـعقـيـد األوضاع الـبـلدَ وا
ـضـي نحـو مـسـتـقـبـل مـجـهول بـا
فــإن الـواجب يــحـتم عــلى اجلـمـيع
الــتــعـــامل مع الــوضع بــالــتــفــاهم
سـؤولية بـعيداً وبـروح وطنـية و
عـن الضـغـوط السـيـاسـية الجـتـياز
ــــرحـــلــــة وفـــقــــاً لـــلــــســـيــــاقـــات ا
الــدسـتــوريـة) وأضــاف (يــبـدو أن

رئـــيـس اجلــمـــهـــوريـــة يـــتـــعــرض
لضغوط كبيرة والسيما ان اي حل
يـجب ان يـكون  قائـماً عـلى أساس
الـــدســـتــور ووفـــقــاً لـــلـــســيـــاقــات
الـقـانـونـيـة الخـتـيـار مرشـح وطني
وغــيــر جــدلي مــقــبــوالً من الــقـوى
ـؤثـرة اذ يـنبـغي بـذلك األخذ في ا
ــشـــروعــة ـــطــالـب ا احلـــســـبــان ا
لــلـمـتـظـاهـرين وأوضـاع ومـصـالح
الــبـالد). ودعــا االحتـاد الــوطــني 
الـكـتل الـسـيـاسـيـة كـافـة الى تـفـهم
مـوقف رئـيس اجلـمـهوريـة وإتـباع
سـيـاسة الـتعـاون بـدالً عن سيـاسة
الــضـغط بـغـيـة الـوصـول الى قـرارٍ
سـليم في اختيار شخصية تناسب
ـرحلـة وتلـقى قبوالً جـماهـيرياً و ا
ســيـاسـيـاً . بـدورهـا  عـدت عـضـو
الـلـجنـة الـقانـونـية بـهـار محـمود 
اسـتقالـة رئيس اجلمـهورية موقف
يـــــحـــــسـب له بـــــرغـم من ان هـــــذه
اخلـطـوة ستـؤدي الى ازمة جـديدة
تـضـاف الـى االزمات االخـرى الـتي
تمر بها البالد حالياً. واكد حتالف

الـبناء ان جلوء رئـيس اجلمهورية
الـى سـيـاسـة قـتل الـوقت وتـوجـيه
الـــرســائل الى هـــذه اجلــهــة وتــلك
ـهـل الـدسـتـورية وعـدم االلـتـزام بـا
دفـعـنـا الى تـقـد األدلة الـثـبـوتـية
بـأننا الكتله الـنيابية األكثر عددا 
وطــالـــبت الــكــتــلــة في بــيــان لــهــا
(مــــجــــلـس الـــنــــواب الـى اتــــخـــاذ
االجـراءات الـقانـونـية بـحق صالح
خملـالـفـة الـدسـتـور ورفض تـكـلـيف
رئــيس الــوزراء). وعـد الــنـائب عن
الـــتـــحـــالف أحـــمـــد الـــكـــنـــاني أن
ـواصـفات الـتي وضـعهـا حتـالفه ا
ــرشح لــرئــاســة الــوزراء بـــشــأن ا
تقاعد تـنطبق على الفـريق الركن ا
عــبـد الـغـني األسـدي.ورد الـكـنـاني
عــلى سـؤال يـتـعـلق بـاألنـبـاء الـتي
حتـــــدثـت عن تـــــرشـــــيـح األســــدي
لـلمـنصب بـالقـول إن (األسدي أحد
قــادة الــنـصــر وهـو عــراقي وطـني
قارعته لالحتالل وإذا ومعروف 
 ترشيحه فستكون لديه مقبولية
مـن قبل الـشارع) وتـابع ان (األيام
قبـلة سـتشـهد طرح اسم الـقلـيلـة ا
ســوف يــجــد مــقــبــولــيـة). وكــشف
مـصدر سيـاسي عن حتركات داخل
ـان لـعزل رئـيس اجلـمـهـورية الـبـر
مـن مــنـصــبـه فــيـمــا اشــار الى ان
ـالـيـة احلـالـي فـؤاد حـس وزيـر ا
هــو مـنــاسب لـلــمـنـصب عــلى حـد
قــوله. لـكـن حتـالف ســائـرون اعـلن
دعــمه لــلــرئـيس صــالح والــوقـوف
ضــد أي مــحـاوالت لــعـزله.ووصف
الـــــنـــــائب عـن الـــــتــــحـــــالـف رعــــد
ــكــصــوصي مــوقف صــالح بــأنه ا
(وطــني ومـشـرف) مــؤكـدا (وقـوف
كـــتــلــته مع صــالح ضــد أي حــراك
سـتشـار القـانوني لـعزلـه). وافاد ا
لـرئـيس اجلمـهوريـة أميـر الكـناني
عـن اسبـاب امـتـناع صـالح تـكـليف
مــرشح الــكـتــلـة الــكـبــرى لـرئــاسـة
الــوزراء.وقــال الــكــنــاني في بــيـان
امـس ان (امــــــــتــــــــنــــــــاع رئــــــــيس
اجلــمــهــوريــة عن تــكــلـيـف مـرشح
الـكتل السياسـية جاء لعدة أسباب
مـنـها تـعارض اخملـاطـبات والـكتب
الـرسـمـيـة الـتي وصلـت إلى رئيس
ـعنـية اجلـمـهوريـة بـشأن الـكـتلـة ا
بـالـتـرشـيح بـعد فـرط عـقـد االتـفاق
بـ كـتلـتي الـبنـاء واإلصالح وهو
خـــــرق يــــــحـــــسب عـــــلـى الـــــكـــــتل

الـسيـاسيـة ال رئاسـة اجلمـهورية).
ورأى رئـيس هيئة النزاهة السابق
حــــــسن الــــــيـــــاســــــري أن رئـــــيس
ـــلك صالحـــيــة اجلـــمــهـــوريــة ال 
رفـض تــكـــلـــيف مـــرشح الـــكـــتـــلــة
الــكـبـرى. واطــلـعت (الــزمـان) عـلى
تـعليق اليـاسري الذي جاء فيه انه
(مـن النـاحـيـة الـدستـوريـة وبـعـيدا
واقف السيـاسية والعـاطفية عـن ا
ال يـــتـــمــتـع رئــيـس اجلــمـــهـــوريــة
بـصـالحيـة تـكـلـيف اال من تـرشـحه
الـكتلة الـنيابيـة االكثر عددا وليس
امــامه من سـبــيل سـوى الـتــكـلـيف
اذعـــانـــا حلـــكم الـــدســـتـــور). من 
جــهـته  قــال األمـ الـعــام حلـركـة
عـصائب أهل احلق قيس اخلزعلي
ان هـــنـــاك ثالثـــة خــيـــارت بـــشــأن
ـرشح لـرئـاسـة الـوزراء األول هو ا
أن يـكـون رئـيس الـوزراء سـيـاسـياً
حــزبــيــاً يـنــتــمي إلى أحــد أطـراف
حتـــالـف الـــبـــنـــاء  وهـــذا من حق
الــكـتـلـة حـسـب الـدسـتـور لـكن في
ظـل الظروف احلالـية هذا مرفوض
شـعـبـياً  امـا اخلـيـار الـثـاني فـهو
شـخـصـية سـيـاسيـة لـكـنهـا لـيست
كن أن يُقبل نسبياً حزبية وهذا 
ويُـــرفـض نـــســـبـــيــاً واضـــاف في
تــصـريح امس ان (اخلـيـار الـثـالث
هـو اجمليء بشخص مسـتقل تماماً
ـعنى أنه لم يـكن نائـباً وال وزيراً
وهـذا مستوى قبوله سيكون عالياً
ولـكن نـسبة اخملـاطرة كـبيـرة كونه
ـتـلك جتـربـة سـيـاسـيـة جتـلعه ال 
مـؤهالً أن يـقـود وضع الـبـلد خالل

دة احلساسة). . هذه ا
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ـــالي لـــلــجـــنــة كــشف االمـــ ا
بـيـة الـعـراقيـة سـرمـد عـبد االو
االله عن واقعة طهران وما اثير
حـولـهــا من مــزاعم بـالــتـحـرش
اجلنسي وحقيقة رسالة اللجنة
بـيـة الـدولـيـة الـتي تـطالب االو
بالتحقيق معه بداعي استغالل
ـــــبي فـي حــــمـــــلــــته ــــال االو ا
االنــتــخــابـــيــة لــلـــتــرشــيح الى
مــجــلس الـــنــواب. وحتــدث في
حوار اجـرته (الـزمـان) مـعه عن
حـقـيــقـة بــيع عـقــارات الـلــجـنـة

بـية ومصـير مـوازنتـها خالل االو
االشهـر الـثالثـة من الـعـام اجلاري
ومـصــيــر مــنح وهــدايــا الــلــجــنـة
ـبــيــة الـدولــيــة الى الــعـراق . االو
وتضـمـن احلوار ايـضـا فـتح مـلف
ـــبـــيـــاد ريـــو ومـــا اثـــيــر دورة او
ـال حـولـهــا من اتـهــامـات بــهـدر ا
العام وكذلك شـبهات الـفساد التي
ــبــيــة تــخص عــمل الــلــجــنــة االو
واالحتــادات الـريــاضــيــة و رفع
مــلــفـــاتــهــا الـى هــيــئـــة الــنــزاهــة

واحملاكم اخملتصة.
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في مـنطقة اجلادرية احتجاجا على
ســوء خـدمـة االنـتـرنت).  وتـنـاقـلت
مـوقع الـتواصل االجـتمـاعي صورا
ـعطـلة الحـدى كـابيـنـات الهـواتف ا
في شــارع الـرشـيـد بـعـد حتـويـلـهـا
الـى لــوحـــة فــنـــيــة  فـــيــمـــا اشــاد
مـواطـنون بـهـذه اخلطـوة الـتي يتم
ـــتــروكــة ــواقع ا فـــيــهــا حتـــويل ا
ـهدمة الى لوحات جـميلة. وأفاد وا
مـصـدر في الـشـرطـة بـالـعـثـور على
(جـــثـــة مــــحـــتـــرقـــة) قـــرب جـــســـر
ـصـدر في تـصـريح األحــرار.وقـال ا
ــتـظــاهـرين امـس إنه (بـإبالغ من ا
 الــعــثــور عــلى جــثــة مــحــتــرقــة

بــالــقــرب من جــســر األحـرار). وفي
اصــدرت مــديــريــة شــرطـة كــربـالء 
احملــافـظــة رداً عـلى االحــداث الـتي
اضي ـديـنة االسـبـوع ا شـهـدتـها ا
الــتي أســفـرت عـن وقـوع اصــابـات
عــقب اشــتـبــاكـات بــ مــجـهــولـ
ومـتـظـاهـرين بـاالسـلـحـة الـبـيـضاء
والـعصي. وقالت شـرطة كربالء في
بـيان انه (وبـعد ان  حتديـد مكان
ـظاهرات الـسلمـية بفـلكة الـتربية ا
ولــغـايــة مـكــتــبـة زيــد بـالــتـنــسـيق
والـــتــــعـــاون مع الـــتـــنــــســـيـــقـــيـــة
ـتظاهرين السلمي والناشط وا
ســنـتــعـامـل مع كل من يـريــد حـرف
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احــبـطـت هـيــئـة الــنــزاهـة عــمـلــيـة
تــهــريـب قــطع آثــاريــة من بــيــنــهــا
ة ونادرة للـتوراة تقدر نـسخة قـد
قـيـمـتـها  200 مـلـيـون دوالر. وقال
ـــديـــر الـــعـــام لـــشـــؤون مـــعـــاون ا
الـتـحقـيـقات ومـديـر مكـتب حتـقيق
ذي قــار في بــيـان امس ان (مــكـتب
حتـقيق ذي قار تلقى نـهاية تشرين
ـاضي معلومة تفيد بوجود األول ا
عـمـلـيـة لـتـهـريب قـطـع آثـاريـة لـقاء
مـبلغ  200 مـليون دوالر) واضاف
ان (الـتـحقـيقـات األوليـة تشـير إلى
ـــضـــبـــوطــ وفق ـــهـــربــ ا أن ا
مـذكـرة قـضـائـية كـان لـديـهم خـبـير
مــخـتص بــالـبـحـث عن اآلثـار وقـام
ــوقع والـتــوصل إلى تـلك بــنـبش ا
الـقـطع اآلثـارية) مـؤكـداً أن (اآلثار
تــشـمل تــمـثـاال وأخــتـامـا حــجـريـة
إضــافـة إلى مــخـطـوطــة من اجلـلـد
تــوقع اخلــبــراء أن تــكـون نــســخـة
ــة ونــادرة من الــتــوراة يـصل قــد
عــمــرهــا إلى الف و 500 عــام قــبل
ـــيالد) ولـــفت الـى انه ( ســوق ا
ـــبــرزات ـــتــهـــمـــ بــصـــحـــبــة ا ا
اجلــرمــيــة إلى قــاضـي الـتــحــقــيق
اخملـتص الـذي قـرر تـوقـيـفـهم عـلى
ذمــة الــتـحــقــيق وبــصـدد انــتــظـار
اإلجـراءات القـانونـية الالزمـة التي
قـــد تـــصل الـى عـــقـــوبـــة اإلعــدام).
ـنـافـذ احلـدودية وضـبـطت هـيـئة ا
ـــنـــفــذ زربـــاطـــيـــة احلــدودي في

بــجـــروح خــطــرة). وفي نــيــنــوى 
الـقت وزارة الداخـليـة القـبض على
سـبعة أشخـاص مطلوبـ بقضايا
خطف.وقال إعالم الوزارة في بيان
امـس إن (قوة مـشتـركـة من مكـتبي
ـة اخلـطف وإجـرام مــكـافـحـة جـر
أبـي تــــــــمــــــــام ومـن خـالل جــــــــمع
ــعــلــومــات والــبــحث والــتــحــري ا
ـراقبة  واالسـتفـادة من كـامرات ا
ألـقت القبض عـلى سبعة مـطلوب
بـــجــرائم خــطف) مـــبــيــنــا انه (
حتـرير مـواطن مخـتطف بـحوزتهم
واتـخاذ اإلجراءات القـانونية بحق
ـادة اخلــاطـفـ وتــوقـيــفـهم وفق ا

ع).  421 ق 
الى ذلك  قـدم وفـد من قوات جـهاز
مـكـافحـة االرهـاب دعمـا لـوجسـتـيا
واســـنـــاد لــلـــنـــازحـــ في مـــخــيم
اجلــدعـة في نـيـنـوى. واشـار بـيـان
امـس الى انه (بـتـوجــيه من رئـيس
اجلــهــاز الـفــريق اول الــركن طـالب
ـناسـبة اعـياد شـغـاتي الكـناني و
ـيالد وقرب حلـول العام اجلديد  ا
زار وفد من منتسبي اجلهاز مخيم
اجلــدعـة 5 فـي مـحــافــظـة نــيــنـوى
وجـــــرى لـــــقـــــاء ســـــكـــــان اخملـــــيم
ــسـؤولــ عـلـيـه لـلـوقــوف عـلى وا
واقـع احلــــــال وتـــــــقــــــد الـــــــدعم
واالســـــــنــــــاد لـــــــهم) مـــــــؤكـــــــدين
(اهـتـمـامـات قـادة اجلـهـاز والـعـمل
ـعــنـيـة لالسـراع في مـع اجلـهـات ا
ضـمان عـودة النازحـ الى مناطق
ســكـنـاهم). واعـلــنت خـلـيـة االعالم

االمــني عـن تــعــيـ الــلــواء الــركن
شــهـاب نـاصـركـاظم قــائـدا لـلـفـرقـة
اخلـاصـة . وقالت اخلـلـية في بـيان
مـقتضب انه ( تعـي كاظم قائدا
لـلفرقة اخلاصة خلفا للفريق الركن
كـر الـتمـيمي الـذي ع قـائدا في
جـهـاز مكـافحـة االرهـاب). وتمـكنت
قـيادة عـملـيات سـامراء من تـفجـير
 14 عــبــوة قـمــعـيــة من مــخـلــفـات
داعش فـي جزيرة مكيشيفة.وذكرت
الـقـيـادة في بـيـان امـس إن (ابـطال
عـملـيات سـامراء ومن خالل واجب
تـفتيش وتطهير جلزيرة مكيشيفة
تـمـكـنت من العـثـور على 14 عـبوة
قـمعيـة محليـة الصنع من مـخلفات
داعـش  اتالفهن وفـق السـيـاقات
عتادة) مؤكدا ان (فوج الطوار ا
اخلــامس شــرطـة صـالح الـدين من
خـالل دورية في مـنـطـقـة الـشـطيط
تـمكن من العثور عـلى عبوة ناسفة
ــســاويــة الــصــنع من مــخــلــفـات
داعـش). وكـــــان مـــــركــــــز تـــــبـــــادل
ـعلومات الـرباعي قد اكد أنه زود ا
الـعـراق وسـوريـا بـأكـثـر من 8315
إحـداثـية. وقـال رئيس مـركز تـبادل
ــــعــــلــــومــــات الــــربـــاعـي مــــديـــر ا
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة الفـريق
الـــركـن ســـعـــد مـــزهـــر الـــعالق في
تـــصـــريح امس إن (مـــركــز تـــبــادل
ــعـلــومـات الــربـاعـي زود الـعـراق ا
وسـوريا بأكثر من  8315 إحداثية
عـن أمـاكن وجــود مـجــامـيع داعش

وجتهيزاتها ومعداتها).
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تـظـاهـرون االضـراب عن يـواصـل ا
ـدارس والــكـلــيـات في الــدوام في ا
عـدد من احملافظات احتجاجا على
ـــشــــروعـــة ــــطـــالـب ا تــــســــويف ا
واسـتـمرار عـملـيات االغـتيـال بحق
احملتج  حيث دخلت التظاهرات
شـهـرها الـثـالث . وقال نـاشـطون لـ
(الـــــزمــــان) امـس ان (الـــــطــــبـــــقــــة
الــســيــاسـيــة ال تــزال مــصــرة عـلى
تـــوجـــهــاتـــهـــا بــأخـــتـــيـــار مــرشح
احلـــكــومــة وهـــذا االمــر ســيـــعــقــد
ثل حتديا ـشهد الراهن الن ذلك  ا
الرادة الــشـعب الــذي انـتــفض ضـد
الـفـسـاد وتـراجع اخلـدمـات وفرص
الــعـمل ) واضــافـوا ان (اســتـعـداد
رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالح
لالسـتـقالـة وضع الكـتل السـياسـية
بــحــيــرة من امــرهــا وجــاء مــوقــفه
دعــمـا لـلــمـحـتــجـ ولـلــدمـاء الـتي
قـدمـتـهـا الـتـظـاهـرات خالل الـثالثة
ــاضــيــة) الفـتـ الى ان اشــهــرة ا
(احلــيـاة لن تــعـود إلى طــبـيـعــتـهـا
ـطالب التـي خرجنا حـتى حتقيق ا
مـن أجــلـــهــا فـي األول من تـــشــرين
ـاضي وعلـى رأسها إصالح األول ا
شــامل لـنـظــام احملـاصـصــة الـقـائم
عــلى الــطـائــفــيـة وإنــهــاء احـتــكـار
الـسيـاسيـ للسـلطـة منذ  16عـاماً
اضــــــافـــــــة الى رحـــــــيل جـــــــمــــــيع
الـفـاسدين). فـيـما اكـد شـهود عـيان
ـتظاهرين رفعـوا الفتة جديدة أن (ا

ــرشـــحــ حتـــمل صـــور جــمـــيع ا
ــنــصب رئـاســة الــوزراء وعـلــيــهـا
إشـارات حمراء تعـبيراً عن رفضهم
الى جانبها الفتة اخرى كتب عليها
شـكراً برهم عـلى وقوفك مع مطالب
اجلـــمـــاهــيـــر وعـــدم االســتـــجـــابــة
.( ــرفــوضــ ـــرشــحي األحـــزاب ا
وأفــاد شــهـود اخــرين بــأن قـوة من
ـهــمـات اخلــاصـة انــتـشـرت فــوج ا
قـرب سـاحتي كـهـرمانـة والـفردوس
بشكل كثيف بعد تقدم مجموعة من
ـنـطـقـة. كـما ـتـظـاهـرين بـاجتاه ا ا
اكــد شـهـود عــيـان ان (مـتــظـاهـرين
اغـلقوا مقـر شركة للـكيبل الضوئي

ــظـاهـرات عن مـســارهـا الـسـلـمي ا
ــــــكــــــان اخملــــــصص خــــــارج عـن ا
لـلتظاهرات بأنه مخرب وخارج عن
الـقانون ). وأصدر حملة الشهادات
الـعلـيا في الـعراق   بـيانـاً اتهـموا
ـتـنـفـذة بـاسـتـغالل فـيه (األحـزاب ا
تضمن استثناء حملة قرار  (373ا
الــشــهــادات الــعــلــيــا من الــشــروط
والـضـوابط بـشـأن الـتـعـيـ فـيـمـا
قـرروا اإلعالن عن اعـتصـام مفـتوح
ـقـبــلـة داعـ قـيـادة خـالل األيـام ا
عمليات بغداد إلى حتمل مسؤولية
. وأشــرت ـــعــتـــصــمـــ حـــمــايـــة ا
ـفـوضيـة العـلـيا حلـقوق االنـسان ا
تـــــزايــــدا فـي حــــاالت االغـــــتــــيــــال
واالســـتـــهــداف لـــلـــمـــواطــنـــ في
فوضية العراق. بدوره قال عضو ا
عـــلي الــبــيــاتـي في بــيــان امس إن
عتقل بـسبب التظاهرات (اغـلب ا
 اطـالق سـراحــهم ويـبــلغ عـددهم
2700 مــنـذ انـطالق االحـتـجـاجـات
فـي االول مــن تـــــــــــشــــــــــــريـن االول
ـاضي) مـؤكـدا ان (مـا تـبقى وهم ا
قيد التحقيقات وهناك ايضآ جهود
إلطـالق سراحهم و هم مـئة شخص
تـقريـبًا والوجـود اي احالـة لقـضية
مـــتـــظـــاهـــر حـــسـب مـــواد قـــانــون
مكافحة االرهاب كما اشيع) وتابع
(اسـتـلـمـنـا شـكـاوى بـاخـتـطاف 77
مــتــظــاهــر ايــضــا من قــبـل جــهـات

مـجـهـولـة حـيث اطـلـق سراح اوً 
حتـريـر 12 مـنـهم مـن قبـل اجلـهات

احلكومية).  دن العراقية طالب احملتج في ا d¼UEð…∫ طلبة جامعة البصرة في تظاهرة مؤيدة 

طبعة العراق 
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سـراح مــتـهم مـطـلــوب لـقـضـاء كـردســتـان في الـنـجف.
وذكر مـصدر ان (جهودا استثنائية من قبل قائد شرطة
النـجف الـلواء احلـقـوقي غا مـحـمد جـعـفر احلـسـيني
ورئيس مـحـكمـة استـئنـاف احملافـظة  الـتدخل الطالق
سـراح مــواطن من مــحـافــظـة الـديــوانـيــة الـقي الــقـبض
ــتـهم الــقــبض عــلـيه فـي مـطــار الــنـجف) مـبــيــنـا ان (ا
صــادرة بــحــقـه مــذكــرة الــقــاء قــبض بــســبب مــنــشــور

ومطلوب قضائيا حلكومة اقليم كردستان).
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حدد مـجلس القضاء االعلـى اليوم االحد موعدا الجراء
ــــفــــوضــــ مـن قــــضــــاة إقــــلــــيم قــــرعـــــة اخــــتــــيــــار ا
كـــردســتـــان.ووجه الــقـــضــاء االعـــلى في بـــيــان (دعــوة
ـفـوضـية ـتبـقـ من اعـضاء ا حلـضـور قـرعة اخـتـيـار ا
سـتقـلة لـالنتـخابـات والتي سـيتم اجـراؤها من العـليـا ا
قبل الـقـضاة في اقـلـيم كردسـتان الـيـوم االحد في مـقر
مـجــلس الـقــضـاء). الى ذلك  اطـلـقـت الـقـوات االمــنـيـة
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تــوقـعـت الـهــيـئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الزلـزالي التـابعة
لــوزارة الــنــقـل ان يـكــون الــطــقس
ـــنـــطــــقـــتـــ الــــيـــوم االحـــد فـي ا
الـــوســـطى واجلــنـــوبــيـــة غــائـــمــا
ـطرا شماال . وقـالت الهيئة في و
بـيـان امس ان (طقـس اليـوم االحد
نطقت الوسطى واجلنوبية فـي ا
ـطـرا شـمـاال اما غـائم وسـيـكـون 
درجـة احلـرارة العـظمى في بـغداد
فــتـكـون  17 مــئـويــة). واعـلن امـر
لـــواء قــضــاء عــامـــريــة الــصــمــود
ـحــافــظـة لــلــحـشــد الــعـشــائــري 
االنـبـار الـعقـيـد صالح العـيـساوي
عـن قـيـام الـقـوات االمـنـيـة بـاتـخاذ
اجــراءات مــشـددة بــسـبب ارتــفـاع
يـاه في بحيرة الرزازة. مـناسيب ا
وخـارجيا ضـرب زلزاالن بقوة 4.3
و  3.8درجـــة مــنــطـــقــة زرين آبــاد
ـحافظة إيالم غربي إيران. ووقع
الـزلزاالن بعد ظهر امس على عمق
 10كـــــيـــــلــــومـــــتــــرات مـن ســــطح

األرض.ولـم تــرد انــبـــاء عن وقــوع
ضـحايـا إلى اآلن.وأبلـغت سـلطات
فــيـكــتـوريـا في جــنـوب أسـتــرالـيـا
سكان بلدت صغيرت بأن عليهم
إخـالء مـنـازلـهم مع خـروج حـرائق
الـغابـات عن السـيطـرة على مـقربة
مــنـهم ومع تــوقـعـات بــارتـفـاع في
درجـات احلرارة. وقـالت السـلطات
إن (احلـــرائق قـــد تـــطــال مـــديـــنــة
جــوجنـراه الـتي تــبـعـد نـحـو 450
كـيـلومـترا إلى الـشـرق من ملـبورن
والـتي يـقطـنـها نـحو  60 شـخـصا
وكـذلـك مـدينـة مـارتـنـز كـريك خالل
ـقبلة وإن عـلى السكان الـساعات ا
ـغادرة. وساعد انخفاض درجات ا
احلــرارة فـي الــكـثــيــر من مــنــاطق
أســــتـــرالـــيـــا في احـــتـــواء بـــعض
توقع أن تعود احلرائق لـكن من ا
درجـات احلرارة لالرتـفاع مجددا 

األمـر الـذي سيـشكل حتـديا لـرجال
اإلطـفاء. وارتفعت درجات احلرارة
فـي بـعـض مـنــاطق جــنــوب الـبالد
أمس االول عن  40 درجــة مـئــويـة
تـوقع أن تصـل في ملـبورن ومـن ا
عـــــاصـــــمــــة إلى  43 درجـــــة غــــدا
. وفي االســــكـــا تـــوقع أن االثــــنـــ
يــــخـــتـــتم عـــام  2019 بـــارتـــفـــاع
قـــــيــــاسى فـى مــــتــــوسط درجــــات
احلــرارة بـعـد عــام من تـطـرف فى
ـــنــاخـــيــة بـــ صــيف األحـــوال ا
شــديـد احلـرارة وانـتـشـار حـرائق
الــــغـــابـــات إلى تالشى اجلـــلـــيـــد
الـبـحـرى وأمـطـار شـتـويـة بـيـنـمـا
عتادة كـانت الثلـوج الكثيفـة هى ا
وقع على الكرة ذات يـوم فى هذا ا
األرضـــيـــة حـــيث عـــانت احلـــيــاة
الــبــريــة أيــضًــا من حــالـة فــوضى

مناخية بالوالية األمريكية.
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e³š∫ سيدة تقدم ارغفة من اخلبز للمحتج في ساحة التظاهر ببابل

مــحـافـظــة واسط مـسـافــرا عـراقـيـا
بــــحــــوزته  65 غــــرامــــا مـن مـــادة
الــكـــرســتــال. واكــد بــيــان امس ان
(عــمـلـيـة الـضــبط تـمت قـبل دخـول
ــسـافــر الـصــالــة من قـبل مــفـرزة ا
ـنـفذ) شـعـبـة مـكـافحـة اخملـدرات ا
مــــشـــيــــرا الى (إحـــالــــة مع مـــا 
ضــبـطه وفق مـحــضـر أصـولي الى
شــعــبــة مــكـافــحــة مــخــدرات بـدرة
إلتـــخـــاذ اإلجــراءات الـــقـــانــونـــيــة
الـالزمـة بـحــقه). وافـاد مــصـدر في
ــصــرع أم وطــفــلــهــا احملــافـــظــة 
وإصـابة  5 أشـخاص بحـادث سير
ــصــدر في تــصـريح مــروع.وقــال ا
امـس ان (حــادثــا مــروريــا مــروعــا
وقـع عـــلى الــــطـــريق الــــرابط بـــ
الـدبوني والنعـمانية أدى إلى وفاة
ام وطـفلـها واصابـة خمـسة اخرين


