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ووفــقــا لـلــفــتـالوي فـإن(الــعــمل
بهذه الـزيادة سيكـون بعد إقرار
وازنة  العامـة للعام اجلاري) ا
وكـانت الــوزارة قـد خـاطـبت في
وقت سـابق اجلـهـات اخملـتـصة
لــتـطـبــيق سـلّم االعــانـة اجلـديـد
ـتـضـمن زيـادة مـبـلغ الـشـمـول ا
بواقع  105 االف ديـنـار لـلـفـرد
الواحد ولغاية  420 الف دينار
ـتكـونة من اربـعة افراد لالسر ا
فـمــا فـوق. في غــضـون ذلك عـزا
النـائب محـمد شـياع الـسوداني
بـالغ اخملصـصة ارتفـاع حـجم ا
وازنة العامة الى للرواتب في ا
ـفــسـوخـة عـقـودهم من إرجـاع ا
مــتــســـبي  اجلــيـش والــشــرطــة
واحلـــشــد الـــشــعـــبي وتــعـــيــ
اخلريـج .وقـال السوداني في
تـــصــــريح امس إن (الــــقـــرارات
ـــتـــضــمـــنـــة إرجــاع االخـــيــرة ا
فـسـوخة عـقـودهم من اجليش ا
والـشــرطــة واحلــشــد الــشـعــبي
وتعـيـ اخلريـج أسـهمت في

بـلغ اخملصـصة ارتفـاع نـسبـة ا
لــــلــــرواتب الى  14 تــــرلــــيــــون
ديــنــار) مــوضــحــا أن (نــســبــة
وازنة لم تـتجاوز الصرف فـي ا
ــئـة بـسـبب تـأخـر اقـرار  70 بـا
شاريع نتـيجة للـتظاهرات في ا
بغداد واحملـافظـات التي أوقفت
ـشـاريع وتـسـبـبت الـكـثـيـر من ا

فـي تــعـــطــيل الـــدوام في بــعض
مـؤســسـات الـدولـة) مـعـربـاً عن
ـــوازنــة امـــله في ان (تـــســـهـم ا
االستثمارية في تقد اخلدمات
 وخـلق فـرص عـمل لـلـمـواطـنـ
تــخــفض مـن الــبــطــالــة). وكــان
مـــــســــتــــشــــار رئــــيس الــــوزراء
ـالـيـة مـظـهـر مـحـمـد لـلـشـؤون ا
صـالـح قـد افـاد بــأن (جلـنـة في
ـاليـة تـعـمل حالـيـاً على وزارة ا
إعـادة الــنـظــر بـتــقـديــر نـفــقـات
وإيـــــرادات مـــــشــــروع قـــــانــــون
وازنـة العامـة بهـدف الوصول ا
وازنة إلى أقل عجز مـالي في ا
 يــقـتــرب من مـعــطـيــات قـانـون
ــالــيــة الــتي تــتــطــلب االدارة ا
ــكــنه مـن ايــفـاء تــوفــر غـطــاء 
الية). بدوره ولفت التعزيزات ا
الــســودانـي الى (حتــديــد ســعـر
ـــــوازنـــــة بـ 56 الـــــنـــــفـط  في ا
دوالرا للبرمـيل الواحد) محذراً
نطقة (من تأثير التـوترات في ا
السيـما الـتصـعيـد ب الـواليات
ـتحـدة األمريـكـية وإيـران على ا
ـيـة).وأشـار اسـعـار الـنـفط الـعـا
ــوازنــة الـى ان تــأخــر ارســـال ا
ـــان جــــاء (بــــســـبب الـى الـــبــــر
الـظـروف السـيـاسـية واسـتـقـالة
ـالـيـة احلــكـومـة والـتــطـورات ا
األخــــــيــــــرة والــــــتــــــحــــــديــــــات
االقـتـصـادية عـلى الـرغم من أن
احلـكــومــة في آخـر جــلــسـاتــهـا
ــوازنــة وأحــالــتـهــا الى أقــرت ا
الـلـجـنـة احلـكـومـيـة) مـؤكداً أن
(مجـلس النـواب ينـتظـر تشـكيل
ــراجــعــة احلــكــومــة اجلــديــدة 
ــــوازنــــة وارســــالــــهـــا إلــــيه ) ا
موضحا أنه (بحـسب السياقات
ــعــتــادة فــإن الــصــرف يــبــقى ا
بـنـسـبة 1 على  12 حل اقرار
ــــوازنـــة الــــعـــامــــة). وخـــلص ا
السوداني الى الـقول أن (هنالك
اتـفاقـا بـ احلـكومـة االحتـادية
وحـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان ومن
وازنة فترض أن يُـضمّن في ا ا
لـــــكي يـــــنـــــاقـش في مـــــجـــــلس
ان الـنواب) الفـتاً الـى أن (البـر
لـديه حتـفـظـات كـثـيـرة إزاء عدم
الـتزامـات كـردستـان بـاالتفـاقات

برمة سابقا). ا
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لـكيـة الدسـتورية اعلن راعـي ا
الــــــــــــــشــــــــــــــريـف عــــــــــــــلـي بـن
نصب  تـرشيح نفـسه  احلس
رشح رئيس الـوزراء لـيصـبح ا
اخلــــامس لــــلـــمـــنــــصب. وقـــال
الـــشـــريف عـــلـي في مـــقـــابـــلـــة
تلفزيـونية انه (نـزوال عند رغبة
الكثيرين ساقـدم نفسي مرشحا
ــنـصب رئــيس الـوزراء). وكـان
الـشـريـف عـلي الـذي يـعـد راعي
ـلـكيـة الـدسـتوريـة في الـعراق ا
ووريث الـــعــــرش الـــســـابق قـــد
رشـح نــفــسـه لــشـــغل حــقـــيــبــة
اخلارجية في حكومة عادل عبد
ـهـدي بـحـسب مـصـادر افـادت ا
في حـيـنه بـتقـد تـرشـحه عـبر
الـنـافـذة اإللـكـتـرونـيـة لـلـتـرشح
لـلمـنـاصب الـوزارية  اال انه لم

نصب. يحصل على ا
ـــرجـع الـــديـــني قـــاسم وكـــان ا
الــديـنـي قـد اعــلن اول امس انه
يـدرس امـكـانـيـة تـرشـيح نـفـسه
لـــرئـــاســة الـــوزراء بـــنـــاء عــلى
ـتـظـاهـرين . وتـتداول رغـبـات ا
اسماء ثالثة مرشح للمنصب
تظاهرين بقوة حتظى بتأيـيد ا
هـم الـنــائب فــائق الــشـيـخ عـلي
والقاضي رحيم العكيلي رئيس
هيـئة النـزاهة السـابق والفريق
الـركن عـبد الـغـني االسـدي بـعد
ان جـرى اسـتـبـعـاد اسم مـحـمد
شــيـــاع الـــســودانـي الــذي القى
مــعــارضــة قـــويــة من الــشــارع.
وفي اوقات سـابقـة جرى تداول
اسـماء اخـرى من بـينـهـا رئيس
جــــهـــاز اخملــــابـــرات الــــوطـــني
ــفـتش مـصــطـفى الــكــاظـمي وا
ـــالـــيـــة رائـــد الــــعـــام لـــوزارة ا

جــــوحي وعــــلي عـــبــــد االمـــيـــر
عالوي الـــــذي تــــســـــنم وزارات
ـالـيـة في الــتـجـارة والـدفــاع وا
حـكـومات سـابـقـة بـعد  2003 .
فـي غــضــون ذلك رجـح الــنــائب
عن حتـــالف ســـائـــرون صـــبــاح
ــرشح الــعــكــيــلـي حــسم اسم ا
لرئاسة الوزراء قبل بدء العطلة
ــان. وقـال الــتــشـريــعــيــة لـلــبــر
الــعـكــيـلي في تــصـريح انه (في
حال ترشـيح شخصـية مسـتقلة
وقوية وغير تابعة جلهة حزبية
فــنــحـن جــاهــزون لــلــتــصــويت
عـليـها) مـرجحـا ان (يتم تـقد
رشح قـبل نهـاية الـفصل اسم ا
التشريعي الـراهن وبدء العطلة
الـتـشـريـعـيـة). واضـاف  (اذا ما
اخــتـار رئــيس الـوزراء اجلــديـد
كـــابـــيـــنــته احلـــكـــومـــيــة خالل
ـان الـعـطـلـة الـتــشـريـعـيـة لـلـبـر

فـعـلى اجملـلس ان يـعقـد جـلـسة
خاصة لـلتصـويت على االسماء
وعــــدم االنــــتـــظــــار حلــــ بـــدء
الـفــصل الـتــشــريـعي اجلــديـد)
ـقـبـلة الفـتـا الى ان (احلـكومـة ا
ســواء أكـــانت حـــكــومـــة بــعــدد

وزراء طبيـعي او مختـصر فهي
مـرتـبـطـة بـرؤيـة رئـيس الوزراء
اجلــديــد الــتي ســيــقـدمــهــا الى
ـان بـحــسب وجـهـة نـظـره الــبـر
ــســؤول عــنــهــا). وكــان وهــو ا
مـجـلس الـنـواب قـد صـوت على
تمـديد فـصله الـتشـريعـي شهرا
واحــدا بــعــدمــا كــان مــقــررا ان
يــنـتـهي في الــثـالث من  كـانـون
الثاني اجلـاري. من جهة اخرى
ـفـوضـية أدى أعـضـاء مجـلس ا
العليا لالنتـخابات امس اليم
أمــام رئــيس مــجــلس الــقــضـاء

األعلى القاضي فائق زيدان.
ــركــز اإلعـالمي جملــلس واكـــد ا
القضاء في بيان تلقته (الزمان)
امـس أداء األعـــــضــــــاء اجلـــــدد
ـفـوضيـة الـيـمـ أمام جملـلس ا
رئـيس زيــدان لــتـولي مــهــامـهم

بشكل رسمي.

وأضاف البـيان أن زيدان (بارك
ـــفــوضــ ألعــضـــاء مــجـــلس ا
تـسـنـمـهم مــهـامـهم وأكـد أنـهـا
مـهـمـة تـأريـخـية بـالـنـظـر لـلدور
الــذي ســوف يــقــوم به اجملــلس
ـقبـلة في إجراء رحـلة ا خالل ا
انـتخـابـات حـرة نزيـهـة تؤسس
ــرحـلــة ســيـاســيــة جــديـدة في
الـــعـــراق). وشــدد زيـــدان عـــلى
ـفـوض (اسـتـقاللـيـة مـجـلس ا
عن جــــــمــــــيع الــــــســــــلــــــطـــــات
ــؤســـســـات الـــتــشـــريـــعـــيــة وا
والـتـنـفـيـذية وحـتى الـقـضـائـية
ـفـوضـ وإن كان ألن مـجـلس ا
مـعــظـم أعـضــائـه هم قــضـاة اال
أنهم من اليـوم مستقـلون تماماً
عن مـجـلس الـقـضـاء األعلى وال
يـــرتـــبــطـــون به بـــأي شـــكل من
أشـــكـــال االرتــبـــاط الـــوظـــيــفي

واإلداري).
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أكــــدت وزارة الــــزراعــــة أنــــهــــا
حــــقـــقت االكـــتـــفــــاء الـــذاتي من
احلــنـطــة وأشــارت إلى وصـول
أول طائرة من األبقار الـهولندية
ذات اإلنتـاجيـة العـاليـة للـحليب
إلى مــحـافــظــة بـابل.وقــال وزيـر
الـزراعــة صـالح احلــسـني خالل
استقـباله رئيس مـنظمـة األغذية
والـــزراعــة (فـــاو) صالح احلــاج
حــسن إن (الـوزارة اســتــطـاعت
خالل فـــــتــــرة قـــــصــــيـــــرة ورغم
الظروف التي تمر بها البالد من
حتـــقـــيق االكـــتــفـــاء الـــذاتي من
احلنـطة والـتوسع وبـشكل كـبير
بــزراعــة الـــشــلب وبــذور الــرتب
الـعـلـيــا)  وأضـاف احلـسـني في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس أن
(الـوزارة قـامت أيـضـاً بـتـصـديـر
ـانـيـا الـفـائض من الـرمـان إلى ا
وســـيـــكـــون لـــديـــنـــا فـــائض من

ـنـتـجـة في الـبـصـرة الـطـمـاطــة ا
وفائـض من البـطـاطا في نـيـنوى
وحــسب الــروزنــامــة الــزراعــيــة
نتج احمللي حيث قمنا بحماية ا
ردود وحـمايـة الـفالح وتـوفـيـر ا

ناسب له). ا
 وأشـار إلى (وصـول أول طـائـرة

من األبـــقـــار الــــهـــولـــنـــديـــة ذات
اإلنـتاجـيـة الـعـاليـة لـلـحـليب إلى
محافـظة بابل بـعد االنفـتاح على
تـطور زراعـياً والـتفاعل العـالم ا
الـدائم مع التـقـنـيات الـعـالـية في
تـــــربــــيـــــة وانـــــتـــــاج احلــــلـــــيب

ومشتقاته).
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طــــلـب مــــكــــتب رئــــيـس الـــوزراء
هـدي من ـسـتـقـيل عـادل عـبـد ا ا
الــوزارات واحملـافــظــات تــزويـده
بتفاصيل مشاريع البنى التحتية
بهدف تنفيذها في اطار االتفاقية
العراقيـة-الصيـنية محـددا مهلة
 15 يـومـا  لـتـلـقي الـردود. وجاء
ــكــتب في وثـــيــقــة صــادرة عـن ا
اطلـعت علـيها (الـزمان) امس انه
(بهدف متابـعة االتفاق العراقي-
الــصـيــني ولـتــحـديث الــبـيــانـات
ـشــاريع او اضــافـة اخلــاصـة بــا
مـــشـــاريع خـــاصــة  لـــلـــتـــفــضل
ــشـــاريع الـــبــنى بـــتـــزويــدنـــا  
الـــتـــحــتـــيـــة ذات الـــعالقـــة بــكم
وبكشوفات تـفصيليـة دقيقة على

ــدارس ان تــتـــضــمن مـــشــاريع ا
ستشفيات والطرق واجلسور وا
ـــاء واجملـــاري واي وخـــدمــــات ا
مــــشــــاريـع اخــــرى ذات صــــلـــة)
وحددت الـوثـيقـة  مدة  15 يوما
لــــتــــلــــقـي االجــــابــــة مـن تــــاريخ
الـصـدور.  وأثـمـرت زيارة رئـيس
ـســتـقـيـل عـادل عـبـد احلـكــومـة ا
رافق له هدي والوفد الكبير ا ا
ـــــاضـي إلى في  23 أيــــــلـــــول ا
الـــصـــ عـن نـــتــــائج مــــهـــمـــة
اخــتـــتـــمـــهـــا بـــتــوقـــيـع ثــمـــاني
اتـفـاقـيـات ومذكـرات تـفـاهم. من
جـهــته اكـد اخلـبـيــر االقـتـصـادي
أحــمـــد الــهــذال ان لــدى الــصــ
جــــديــــة كــــبــــيــــرة في الــــقــــيــــام
باستثـمارات داخل العراق. وقال
الـهــذال في مـقـابــلـة تـلـفــزيـونـيـة

ان(العراق مـنذ العام  2003 كان
فـي رحـــاب دول مــــتــــعــــددة وفي
تحدة في إبرام رعاية الواليـات ا
الــكــثــيـر مـن الـعــقــود الــنـفــطــيـة
واألســلـحــة وغـيــرهـا ومــنـذ ذلك
التاريـخ لم يتوجه بـشكل مـباشر
ورسمي إلى الـصـ إلبرام عـقود
الــبـــنى الـــتـــحـــتــيـــة والـــتـــبــادل
التـجاري الـرسمي بـ البـلدين)
مــــشـــــيـــــرا الـى ان (االمـــــر كــــان
مــقــتـصــرا عــلى جتـارة الــقــطـاع
اخلـــــــاص).واضـــــــاف  ان(هــــــذه
االتفاقية مع الـص جاءت اليوم
بـعـد أن فـقــد الـعـراق أمـله بـشـأن
تـحدة القتصاد تنميـة الواليات ا
العـراق لـذلك تـوجه إلى الـص

كي تــأخـذ عـلـى عـاتـقــهـا مــسـألـة
الـــنـــمــو االقـــتــصـــادي الـــعــراقي

والـقــيـام بـاســتـثـمــارات ضـخـمـة
داخل الـبـلــد) الفـتـا الى انه(لـدى
الـصـ جـديـة كـبـيـرة في الـقـيـام
بـــاســتـــثـــمــارات داخل الـــعــراق
لــــســــبب يــــخــــتــــلـف عن تــــوجه
ـتـحـدة نـحـو الـعراق الـواليـات ا
إذ أن تـــوجه األخــيـــرة ســـيــاسي
غرضه خلق حالة من التوازن في
مــنـطــقـة الــشــرق األوسط سـواء
ســيـاســيـا أو عــسـكــريـا بــعـكس
الــصـــ الـــتي لـــديـــهــا حـــلـــفــاء
ــنـطـقــة نـتــيـجـة جتــاريـون في ا
ـرنـة).وكـان النـائب سـيـاسـتـهـا ا
حـنــ الـقـدو قــد اعـلن اول امس
الــبـدء بــتـنـفــيـذ االتــفـاقــيـة.وقـال
الـــقــــدو في تـــصـــريـح إنه (عـــلى
خــلــفـيــة بـدء تــنــفـيــذ االتــفـاقــيـة
الــعـراقــيــة- الـصــيــنـيــة صـدّرت

احلــكــومــة الــعــراقــيــة  100ألف
بــــرمـــيـل نـــفط لــــبـــكــــ من أجل
انــطـالق اإلعــمــار) مــضــيــفــا أن
ان ال يعارض الـبدء بتنفيذ (البر
اتفاقـية احلكومـة مع الص رغم
عـدم عرضـهـا قـبل الـتنـفـيـذ عـليه
لالطـالع والــتــصــويت عــلــيــهــا).
بـــــدوره  وصف رئـــــيس جلـــــنــــة
االقـتصـاد واالسـتثـمـار الـنيـابـية
أحـمـد سـلـيم الـكـنـاني االتـفـاقـيـة
بـ(اجلبّارة والعمالقة ). وقال في
بـيـان امس إن (اتــفـاقـيـة الـعـراق
مع الـص دخـلت حـيـز التـنـفـيذ
وهي اتفـاقيـة جبـارة ال مثـيل لها
على مـر الـزمن في تأريخ الـعراق
االقــــتــــصـــادي والــــســـيــــاسي لم
يـحـصل علـى مثل هـكـذا اتـفـاقـية
:النفط مقـابل البناء) مـضيفا إن
(اجلــمــيع يــعـلـم دور الـصــ في
ي وهي تــمـتـلك االقـتــصـاد الــعـا
أكبر حضور في جميع القطاعات
االقــتـصـاديــة وتـعــد ثـانـي أكـبـر
ي بــنـاجت إجــمـالي اقــتـصــاد عـا
يقدر  8.8 ترلـيون دوالر بـحسب
مـقـيـاس القـدرة الـشـرائـيـة وتـعد
أسـرع اقــتـصــاد كـبــيـر نـامٍ خالل
 30 عــــــامــــــاً مــــــضـى). وأوضح
الـــكـــنـــاني أن (هـــذه االتــفـــاقـــيــة
تضمنت بنوداً كثيرة في معاجلة
جـــمــيع الـــقــطــاعـــات وبــاألخص
الـبــنى الـتـحــتـيـة واخلــدمـيـة في
ـياة مـشاريع شـبـكـات تصـريف ا
الـــكــبــيـــرة والــطـــرق واجلــســور
وأيــضـاً فـي مـجــال الــصــحـة في
إنــشــاء مــســـتــشــفــيـــات كــبــيــرة
وحديـثة ومـستـشفـيات تـعلـيمـية
وفي مــجـال الـتــربـيــة والـتــعـلـيم
بــــإنـــشـــاء مـــدارس وجـــامـــعـــات
ومــعـاهـد تــعـلـيــمـيــة وفي مـجـال
االتصاالت والتـكنلوجيـا للقضاء
عــلى الـفــسـاد والـبــيـروقــراطـيـة
وفـي مـــجـــال تـــطـــويـــر الـــزراعــة
وتــفــعــيل الــقــطــاع الــصـنــاعي)
مـــضـــيــفـــا ان (هــذه االتـــفــاقـــيــة
الـــعـــمالقــــة تـــضـــمـــنـت جـــمـــيع
ـشـاريـع االسـتـراتـيـجــيـة مـنـهـا ا
تـنــفــيــذ مــيــنــاء الــفــاو الــكــبــيـر
ومشاريع أخرى تقدم من حكومة
الـــعــــراق ضـــمن دراســـة جـــدوى

صلحة العامة). تخدم ا
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أعلنت جلنـة العمل النـيابية عن
ــســتــفـيــدين من زيــادة رواتب ا
الرعـاية االجـتمـاعيـة مؤكدة ان
الــزيـادة تـشــمل جـمـيـع الـفـئـات
ــســـتـــفــيـــدة من رواتب وزارة ا
الــعـمل والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة
كــشـبـكـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
وذوي اإلعــاقــة .واوضح عــضـو
الــلــجــنــة فــاضل الــفــتالوي في
تـــــصــــريـح امس إن (الـــــزيــــادة
ـــقـــدار  105 آالف ســـتـــكــــون 
ديــنــار لــلـــفــرد الــواحــد و210
آالف ديـــنـــار لـــلـــفـــردين و235
ـكـونـة من ثـالثة الف لـلـعـائـلـة ا
ـكـونة أفراد و 420 لـلـعـوائل ا
من اربـــعـــة أفـــراد فـــمـــا فـــوق)
مــــضــــيـــفــــا أن (هـــذه الــــزيـــادة
ســـتــــشــــمل جــــمـــيـع الـــفــــئـــات
ــســـتـــفــيـــدة من رواتب وزارة ا
الــعــمل مــثل شــبــكــة احلــمــايــة
االجــتــمــاعــيــة وذوي اإلعــاقـة).
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اعتداء.وبحسب الـناشط فإن
(مـــتـــظـــاهـــريـن اعـــتـــدوا عـــلى
الـقـوات االمـنـيـة بـاحلـجـارة مـا

ادى الى وقوع اصابات).
وفي شـأن مــتـصل أمــر الـقــائـد
ـسـلـحـة عـادل الـعـام لـلـقــوات ا
ـهــدي بــتـشــكــيل جلــنـة عــبــد ا
حتــقــيــقــيـة بــشــأن اســتــهـداف
ـتــظـاهــرين في كــربالء فـيــمـا ا
تحدث باسم القائد العام قال ا
الــلــواء عــبــد الــكــر خــلف إن
(مـجمـوعـة إجرامـيـة في كربالء
ـا ــتــظــاهــريـن  اســتــهــدفت ا
تــســـبب بـــســقــوط  3جــرحى).
واعـلن مـصـدر أمني فـي كربالء
مـــســــاء الـــســــبت بــــأن ثالثـــة
اشــــخــــاص اصـــــيــــبــــوا خالل
مــصــادمـــات بــ مــتــظــاهــرين
والـقــوات األمـنــيــة قـرب مــبـنى

مجلس احملافظة.
ــئـات من وفي بــغـداد تــوافــد ا
احملـتـج الى سـاحـة التـحـرير
ـكـافـحة ـطـالـبـة  السـتـكـمـال ا

الفساد.
 فـيـمـا عـزز الطـلـبـة من تـطويق
مـبــنى وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
والــبـحث الــعــلـمي لــلـمــطـالــبـة

بفرص عمل.

الــتــظــاهــرات الــتي تــشــهــدهــا
مــــحـــافــــظـــات عــــدة. وتــــنـــاقل
ناشـطون على مـواقع التواصل
االجتـماعي مقـطع فيديـو يظهر
تـعــرض الـقــوات االمـنــيـة قـرب
جـــــــــــــامــــــــــــعـــــــــــــة واسـط الـى

ـشـروعه فـسـوف يتم ـطـالب ا ا
اعالن االضراب بعد امـتحانات

نصف السنة).
ـئات مـن طلـبة جـامعة  ونظم ا
الكوفة واإلعداديات في النجف
امـس األحـــد مــــســــيـــرة لــــدعم

مــدارس احملــافــظـــة.وقــالت في
بيـان  انه ( استـئنـاف الدوام
دارس باحملـافظة) في جمـيع ا
الكات الـتدريسية الى داعية  ا
االلــــتـــــزام بــــالـــــدوام) واكــــدت
الـنقـابـة انه (في حالـة تـسويف

مبنـاها وحتطيم اثـاثها لغـلقها
واجبار الطالب واالساتذة على
االضـراب فـيـمـا عـلق نـاشط في
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
عـلـى احلـادث بـالـقـول أن (فـوج
مــكــافـــحــة الــدوام هــاجم فــوج
ـــتــظـــاهــرين). من مـــكــافـــحــة ا
جهتـها أعلـنت مفوضـية حقوق
اإلنـسـان  سـقـوط  52 مـصـاباً
ــــتـــظــــاهـــرين والــــقـــوات من ا
األمنـية نـتيـجة وقـوع صدامات
بــــ اجلــــانــــبــــ فـي كــــربالء

وواسط.
ـفــوضــيــة في بــيـان واعــربت ا
عن أســــــفـــــهـــــا لـ(تــــــصـــــاعـــــد
االحـتــجـاجـات فـي مـحـافــظـتي
واسـط وكـــــــربـالء وســـــــقـــــــوط
ـــتـــظـــاهـــرين اصـــابــات بـــ ا

والقوات االمنية).
وأضـافـت أنـهـا (وثـقت سـقـوط
46 مصـاباً قـرب جامـعة واسط
و6 مــصــابـــ في ســاحــة زيــد
ــــــحـــــــافــــــظـــــــة كــــــربـالء من
ــتـظـاهـرين والـقـوات االمـنـيـة ا
ــــصـــــادمــــات بــــ بـــــســــبـب ا
).واعـــلــنـت نــقـــابــة اجلــانـــبــ
عـلمـ في واسط امس االحد ا
اســتــئــنـاف الــدوام فـي جـمــيع
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ـواجـهـات أرتـفـعت حــصـيـلــة ا
ــتـظـاهـرين ورجـال االمن بـ ا
الـتي انـدلـعت امس قـرب مـبنى
جـامعـة واسط إلى 60 مـصـاباً
بينهم  48 عنصراً من الشرطة.
وقال مـصدر أمـني إن (حصـيلة
صـادمات قرب جـامعة واسط ا
ارتفعت إلى  60 مصابـاً بينهم
 48 من رجـــال الـــشـــرطــة و11
مـــــتـــــظــــاهـــــرا).دون ان يـــــدلي
بتفاصيل وكـان مصدر قد اعلن
 في وقت ســـابق من يــوم امس
األحـــد بــلـــوغ عــدد اإلصـــابــات
ـــصـــادمـــات قـــرب نـــتـــيـــجـــة ا
اجلـــامـــعـــة  40 شـــخـــصـــاً من
ـتـظـاهـرين وعـنـاصـر الـقـوات ا
األمــنــيــة) واوضح أن (الــعــدد
قــابل لالرتـــفــاع) مــشــيــرا الى
ـتظاهرين إلى (توجه عشرات ا
مــبــنى قــيــادة شــرطــة واسط).
وافـــاد شــاهـــد عـــيـــان بـــقـــيــام
ـــتــظـــاهــرين مــجـــمــوعـــة من ا
ـنـدس بـاالعـتداء بـالـضرب وا
الك الـتدريـسي جلـامـعة عـلى ا
واسط وحــرق جــزء كـــبــيــر من

قـــويـــة مـــنـــاطق عـــدة جـــنـــوب
ـتحـدة منـذ اجلمـعة الـواليات ا
ـــاضـــيـــة. واطـــلـــقت هـــيـــئـــة ا
األرصــاد اجلــويـــة األمــريــكــيــة
حتــذيــرات لـواليــات عــدة.وكـان
من بــ الـقــتــلى شـرطي ورجل
إطـفاء قـالت الـسلـطـات احمللـية
إن سـيارة صـدمتـهمـا في والية
تـكـسـاس أثـنـاء اسـتـجـابـتـهـما
التــــصــــاالت بـــــشــــأن حــــوادث
طـــرقـــات.وعُـــثـــر عـــلـى زوجــ
تنقل متوف بجانب منزلهما ا
الذي دمـرته العاصـفة في والية
لــويـــزيــانــا وفـق مــســؤول في
ـنـطـقـة قـال عـبـر قـناة شـرطـة ا
تلفـزيونية مـحلية إن (كل شيء
مــــقـــلــــوب رأســــا عــــلى عــــقب
واحلطام في كل مكان) مضيفا
ان(هذا االمر محـزن).وعُثر على
ثالثــة قــتـلـى في واليــة أالبــامـا
فيـما بث تـلفـزيون مـحلي صور
مـنازل مـدمرة وخـطـوط كهـرباء
مـقــطـوعـة.وحـرم أكـثـر من 200
ألـف شـــخص مـن الـــكــــهـــربـــاء
صـــــــــبـــــــــاح امـس وأشـــــــــارت
الــــصــــحــــافــــة إلى أن واليــــتي
كـارولـيــنـا الـشـمــالـيـة وأالبـامـا

هما األكثر تضررا.

تــنـــخـــفـض قــلـــيـال  والـــريــاح
جـنــوبـيـة شـرقــيـة خـفــيـفـة الى
مــعــتــدلــة الـســرعــة من 10-20
كـم/س  ومـــدى الـــرؤيــة 8-10
كـم). وفي مـــا يـــعـــلـق بـــطـــقس
ـنـطـقـة اجلـنــوبـيـة فـقـد تـوقع ا
الـتتـقريـر ان يـكون صـحوا الى
غــــائم جــــزئي ,وال تـــغــــيـــر في
درجــــات احلــــرارة  والــــريـــاح
متغيرة االجتاه خـفيفة السرعة
من 10-5كم/س تـــــــتـــــــحـــــــول
تـدريـجـيـا الى شـمـالـيـة غـربـيـة
خفيـفة الى معتـدلة السرعة من
 20-10 كم/س  ومـدى الـرؤية
 10-8 كـم). وبــــــلــــــغـت درجـــــة
احلـرارة الــصــغــرى في بــغـداد
امس  3 درجــــــات مــــــئــــــويــــــة
والعظمى  16 فيمـا سجلت كل
وصل اوطأ درجة من دهوك وا
حـــرارة بــلـــغت درجـــة مــئـــويــة
ـيا قتل  11شخصا واحدة. عا
على األقـل خالل األيام األخـيرة
في مــنــاطق جــنــوب الــواليــات
ـــتـــحــــدة جـــراء تـــعـــرّضـــهـــا ا
لــعـواصف عـنـيــفـة دمـرت كـذلك
مــنـازل عـدة وقـطـعت الـكـهـربـاء
عـن آالف اخـــــــــرى. وضـــــــــربت
الـعواصف الـتي رافـقـتهـا رياح
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تــوقـعت هـيـئـة االنـواء اجلـويـة
والـــرصــد الــزلــزالـي الــتــابــعــة
لــوزارة الـنــقل تــســاقط امــطـار
وانخفـاض في درجات احلرارة
ــــنــــطـــقــــتــــ الـــوســــطى في ا

والشمالية. 
وبحـسب تقريـر للـهيئـة اطلعت
عــــلــــيـه (الــــزمـــــان) امس فــــإن
ـتــوقع الـيـوم االحـد (الــطـقس ا
ـــنــطــقــة الـــوســطى غــائم في ا
جـــزئي الى غــــائم مع تـــســـاقط
زخـات مـطـر في امـاكن مـتـفـرقة
ودرجـــــات احلــــرارة مـــــنــــهـــــا 
تـنـخـفض قـلـيال  فـيـمـا الـرياح
متغيرة االجتاه خـفيفة السرعة
من 10-5 كـم/س تـــــــتــــــحــــــول
تـدريـجـيـا الى شـمـالـيـة غـربـيـة
خـفـيــفـة الى مـعـتــدلـة الـسـرعـة
من 20-10 كـم/س  ومــــــــــــدى
الــرؤيــة  10-8 كـم) مــضـــيــفــا
ـنـطــقـة الــشـمــالـيـة ان(طـقـس ا
ــــتــــوقـع غــــائم مــــصــــحــــوب ا
بـــتـــســـاقـط امـــطـــار في امـــاكن
مـــتـــعـــددة تــــكـــون رعـــديـــة مع
تـسـاقط الــثـلـوج في اقــسـامـهـا
الـشــرقــيــة  ودرجــات احلـرارة
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ـة لـرئـيس ــالـيـَّ بـكــشف الـذمَّـة ا
مـجلس الـقـضاء األعـلى سـيادة
الـــقـــاضي(فـــائق زيـــدان خـــلف
فـــرحـــان الــــعـــبـــودي) لـــلـــعـــام
اجلــاري). وكــانت الــهــيــئــة قـد
نـصرم أفـصحت نـهايـة العـام ا
عن تــفـــاصــيل الـــتــعــديل األول
لـقانـونهـا النـافذ رقم  30لسـنة
 2011 بــــعــــد إقــــرار مـــجــــلس
الـنُّوَّاب الـتـعديل طـبـقاً ألحـكام
ادَّة 61 والبـند البـند أوالً من ا
ـــــادَّة  73 من ثــــــالــــــثــــــاً مـن ا
ـــادَّة الـــدســــتـــور إذ أشـــارت ا
( /16أوالً/ هـ) من التعديل إلى
إلــزام كـلٍّ من (رئـــيس مـــجــلس
الـــقــضـــاء األعـــلـى والـــقـــضــاة
وأعضـاء االدعـاء العـام) فضالً
ن يـشــغل إحـدى عن غــيـرهـم 
ـناصب الـرسـمـية الـوظـائف وا
ـادة في فقراتها كما تـضمنته ا
األخــــرى بـــتــــقــــد إقـــرار عن

اليَّة. هم ا ذ

استيراد مادة طبية مغشوشة 
مـن قــــــبـل إحــــــدى شـــــــركــــــات
ــقــاوالت الــعــامــة الفــتــة إلى ا
حـصــول ســرقـات لــعــبـوات من

ادة الطبية األصلية). ا
وكـانت الــهـيــئـة قـد أعــلـنت عن
صــدور عـــدة أوامــر اســـتــقــدام
بـحق مـســؤولـ في مــحـافـظـة
صالح الــــــدين مـن بـــــيــــــنـــــهم
احملـافظ الــســابق وقـائــمـمــقـام
سـامراء. الى ذلك كـشـفت دائرة
الــوقـــايــة في هــيــئــة الــنــزاهــة
الـــعــــامـــة عن إفـــصـــاح رئـــيس
مــجـــلس الـــقــضـــاء األعــلى عن

اليَّة لعام  .2020 ذمَّته ا
ــهــا واشـــارت الـــدائـــرة إلى (أنـَّ
تـــلـــقَّت االســـتــمـــارة اخلـــاصَّــة
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أعلنت هيئة النزاهة العامة عن
صـــدور أمـــر اســـتـــقـــدام بـــحق
ـــعــمل ـــديــر الــعـــام األســبق  ا
أدويـة سامـراء مبـينـة أن األمر
ادة /444 صـدر وفقـاً ألحـكـام ا

 11من قانون العقوبات.
واشـارت دائرة الـتحـقيـقات في
الهيئة في مـعرض حديثها عن
تـفـاصيل الـقـضـية الـتي حـققت
فـيـهـا وأحـالـتـهـا إلى الـقـضـاء
إلى (إصــدار قــاضـي مــحــكــمــة
حتـقيق صـالح الدين اخملـتـصة
بقضايا النزاهة أمراً باستقدام
ـــعــمل ـــديــر الــعـــام األســبق  ا
أدويــة ســامـراء; عــلى خــلــفــيـة

صالح احلاج حسنصالح احلسني 

ÂU×²∫ متظاهرون في الكوت يقتحمون بوابة اجلامعة ويضرمون النيران فيها «

d¼UE²» ∫ جامعيات في تظاهرة احتجاجية امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


