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طبعة العراق 
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تظاهرون ثنى اقـتحم ا مـحافظة ا
مـجـلس احملـافـظـة وسـيـطـروا على
مــبـنى اجملــلس وحـاولـوا اقــتـحـام
مـكتب االستـخبارات فيـما احرقوا
مــكــاتب احــزاب بــدر والــفــضــيــلـة
واجملــلس االعــلى. وقــد اسـتــشــهـد
ــتــظــاهــرين واصــيب اثــنــان مـن ا
نـحـو سـتـة مـنهم  بـجـروح نـتـيـجة
ــــصـــادمــــات مع اجلــــهـــات تــــلك ا
االمـــنــــيـــة الـــتي حـــاولـت تـــفـــريق
ــتــظــاهــرين بــالـرصــاص احلي . ا
وفـي الـــنــجـف اســـتـــمـــرت حـــركــة
االحـتجـاجات امام مـبنى احملـافظة
ونـددت بـالـفـسـاد االداري وطـالـبت
بـــالــكــهــربـــاء واخلــدمــات وفــرص
). واقدم الـعـمل لـتشـغـيل الـعاطـلـ
ــتــظــاهــرون عـلـى حـرق عــدد من ا
مـــقــار االحـــزاب الــســـيــاســـيــة في
احملـافـظـة وعدد مـن منـازل اعـضاء

مـجلس احملافظة فـيما نفى مصدر
صـحـفي وجود حـظـر للـتـجوال في
مـحـافـظـات الـنـجف ومـيـسان وذي
قـار بـسـبب الـتـظـاهـرات احلـاشـدة
الــتي تــشـهــدهــا تـلـك احملـافــظـات.
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(صـدر امـر حكـومي مـركزي بـإقـالة
مـدير شـرطة الـنجف العـميـد ماجد
الــعـابـدي وتــنـسـيب الــعـمـيـد عالء
غــريب بـدال عـنه عـلـى خـلـفـيـة عـدم
اســتـقــرار الـوضع االمــني ودخـول
ـــتـــظــاهـــرين الـى مــبـــنى مـــطــار ا
الــنـجف اول امس واحلـاق اضـرار
ــطــار. وعــلـى الــصــعــيـد ــبــنى ا
نـــفــسـه يــواصـل مــجـــلس الــوزراء
ـتـابــعـة مـســتـجـدات اجــتـمـاعــاته 
االوضــاع احلـــالــيــة بــســبب حــرك
االحــتــجـاجــات الـتي انــطــلـقت من
الـــبــــصـــرة وامـــتـــدت الـى مـــعـــظم

احملـافظـات اجلنـوبيـة . وقال بـيان
امـس ان (رئــيس مــجــلس الــوزراء
حــــيـــدر الــــعـــبـــادي وجـه بـــإطالق
الـــدرجـــات الـــوظـــفـــيـــة الـــفـــوريــة
الســتـيــعـاب الـعــاطـلـ عـن الـعـمل
اضــافــة الى اطالق تــخـصــيــصـات
مــحــافــظــة الــبــصــرة الــبــالــغـة -3
5تــرلـيــون ديـنـار والــعـمل من اجل
تــنــفــيـذ مــشــاريع االســتــثــمـار في

قطاعات البناء والسكن).
واوضـح البيـان ان (العـبادي وافق
ائـية عـلى اطالق الـتخـصـيصـات ا
لـعدد من احملـافظـات اجلنـوبية من
بـيـنهـا ذي قـار والبـصـرة وميـسان
ومـــنع الــتـــجــاوز عـــلى احلــصص
ـــائـــيـــة بـــ احملـــافــظـــات  وذلك ا
ـيـاه في ــعـاجلـة تــداعـيــات شح ا

نهري دجلة والفرات).
ـتظاهرون امام وفي الـبصرة ندد ا

مـــبـــنى  احملـــافــظـــة بـــالـــتــدخالت
االيـــرانـــيـــة في الـــشـــأن الـــعـــراقي
وانـطلقت تظـاهرة اخرى امام حقل
مـجـنون الـنفـطي مطـالـب بـتوفـير
فـرص عــعـمل لـلـعـاطـلـ من ابـنـاء
احملـافظة بدال من العمالة االجنبية
وفـي مـــحـــافـــظــــة مـــيـــســـان اقـــدم
ــتـظــاهـرون عـلى اقــتـحــام مـبـنى ا
قـائـمـمقـامـيـة اجملر واحـرقـوا عددأ
ــقــار احلـــزبــيــة اضـــافــة الى مـن ا
احـراق مـنـزل القـائـمـمقـام بـالـكامل
وقـال مصـدر في اتصـال هاتفي مع
(الــــزمـــان) امس ان (الــــســـلـــطـــات
االمــنــيــة شــنت حــمــلــة اعــتــقـاالت
واسـعــة شـمـلت بـعض الـنـاشـطـ
ــدنــيـ واحملــامـ فـي الـقــضـاء ا
لــلــتــحــقــيق مــعــهم عــلـى خــلــفــيـة
الــتـظـاهــرات. وفي مـحـافــظـة بـابل
اســتـمــرت الــتـظــاهـرات احلــاشـدة

الـتي تندد بـالفساد االداري وسوء
ـاء اخلــدمـات وقــلـة الــكـهــربـاء وا
ــطــالـبــة بــتــوفـيــر فــرص عـمل وا
ــتــظــاهــرون . ورفع ا لــلـــعــاطــلــ
شـعـارات تنـدد باالوضـاع الـسيـئة
لـلـعـراق عـامـة واحملـافـظـة خـاصـة
مــطـالـبـ بـتــقـد الـفـاسـدين الى
الـقـضاء حملـاسـبتـهم مـؤكدين في
هتافاتهم انه (الفائدة من االحزاب
االسـالمــيــة الــتي تـــســيــطــر عــلى
الـسـلطـة منـذ خمـسة عـشر عـاما).
وفـي مـــحــــافـــظــــة كــــربالء حـــاول
ـتـظـاهـرون الـغـاضـبـون اقـتـحام ا
مـقــر احملـافـظـة مـنـددين بـالـفـسـاد
االداري وقــلــة الــكــهــربــاء وفـرص
العمل للعاطل وتوفير اخلدمات.
ـلـكـية وعـلـقت اخلـطـوط اجلويـة ا
االردنـــيــة وفالي دبي رحـالتــهــمــا
الى مــطــار الـنــجف عــلى خــلـفــيـة
ـــطــار االحـــداث الــتـي شــهـــدهــا ا
ــتــظــاهـريـن الى مــبـنى ودخــول ا
ــطـار. وكـان الــعـبــادي امـر بـحل ا
ـــــطــــار واوعــــز مـــــجــــلس ادارة ا

باستئناف نشاطه.
وفـي انــــــقــــــرة نـــــــصــــــحت وزارة
اخلــارجـيـة الـتـركــيـة رعـايـاهـا في
الـعـراق بعـدم الـذهاب الى مـناطق
االحـتجـاجات  فـيـما قـرر مـجلـسا
ــثــنى طــرد مــحـــافــظــتي بــابـل وا
الشركت اللت تستثمران جباية

اجــور الـكـهـربــاء. وفي الـنـجف 
تـشـكيل وفـد من وجـهـاء احملافـظة
ــتــظـــاهــرين لــلــقــاء الــعــبــادي وا
لـالطالع عـلى مــشــاكـلــهم .وقـررت
قـيـادة عـملـيـات بـغداد حـظـر سـير
الـدراجات الناريـة والستوتات في
بـغداد من الـساعة الـسابعـة مساء
الـى اخلامـسـة فجـرا حـتى اشـعار
ـشـخاب في اخـر واتـفق  اهـالي ا
مـــحــافـــظــة ذي قـــار  مع االحــزاب

السياسية على اغالق مقراتها.
وقـررت وزارة الـكـهـربـاء تـخـفيض
حـصة محـافظة نـينوى من الـطاقة
الــكـهـربــائـيـة  من  750مــيـغـاواط
الى  400 مــــيـــغــــاواط الســـعـــاف
احملـافظـات احملتـجة فـيمـا اعلنت
وزارة الــــصـــحـــة والــــبـــيــــئـــة عن
تـــــســـــجـــــيل  130 اصــــابـــة بـــ
ـتـظاهـرين منـذ بدايـتهـا في عدد ا

من احملافظــات.   
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بــــإطالقــــات نـــاريـــة) واضـــاف ان
ــتـظـاهـرين الـغــاضـبـ حـاولـوا (ا
اقــتــحـام مــبـنى احملــافــظـة بــحـرق
االطــارات واالعــتــصــام امــام مــقــر
مـجلس احملـافظة مـنددين بالـفساد
االداري وانقطاع الكهرباء وانعدام
فـــرص الـــعـــمل وســـوء اخلـــدمــات
الـصـحـية والـبـلـدية والـتـعـليـمـية)
واوضـح ان (اهــالي قـــضــاء ســـيــد
دخـيل الـتـابـع لـلـمـحـافـظـة خـرجوا
اء في تـظاهرة حاشدة مـطالب با
والـكهـرباء الن الـعشـرات من االسر
نطقة بـسبب جفاف االنهر تـركت ا
وانــتــشــار االوبــئـة واالمــراض في
ــــواطــــنــــ ونــــفــــوق صــــفــــوف ا
احلـــــــــيـــــــــوانـــــــــات) وتــــــــــابع ان
ـــتــظـــاهـــرين حــاصـــروا مـــبــنى (ا
الـقائممقاميـة وقطعوا الطريق ب
الـقـضـاء ومديـنـة النـاصـرية). وفي
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تـواصلت التـظاهرات االحتـجاجية
لـليوم الثـامن في محافـظة البصرة
ضــــد ســـوء اخلــــدمــــات الـــعــــامـــة
والـــكــهــربـــاء وشح فــرص الـــعــمل
لــلــعــاطـلــ وامــتـدت الـى عـدد من
احملـــافــــظـــات اجلـــنـــوبـــيـــة فـــفي
تظاهرون محافظة ذي قار جتمع ا
امــام مــبــنـى احملــافــظــة وحــاولـوا
بنى بـالقوة في مـواجهة اقـتحـام ا
تـظاهرين وحـماية احملـافظة بـ ا
مـن االجهـزة االمـنيـة. وقـال مراسل
ــتـــظــاهــرين (الـــزمــان) امس ان (ا
اشـتبكوا مع افـراد الشرطة ما ادى
الـى جرح  36 مـن الـقـوات االمـنـية
بـيــنـهم ضـابط بـرتـبـة  نـقـيب و19
ـتــظــاهــرين الــذين اصــيــبـوا مـن ا

{ كـويتـا (بـاكسـتان) (أ ف ب)
- شييع الـباكستـانيون السبت
 128 قـتــيال قـضـوا في هـجـوم
انــتـحــاري اســتــهـدف جتــمــعـا
انتـخابـيا في بـلوشـستـان يعد
من االعـــنف ويـــبـــرز هــشـــاشــة
الــوضع االمـني في الــبالد قـبل
االنــتـخــابـات الــعــامـة. وتــبـنى
تـــنـــظـــيـم الـــدولـــة االسالمـــيـــة
الــهــجــوم الـــذي وقع في بــلــدة
مـسـتونغ قـرب كـويـتا عـاصـمة
واليـة بـلـوشسـتـان. واسـتـهدف
ــا اثـار جتــمــعــا انــتـخــابــيــا 
اخملـــــاوف مـن جتــــدد اعـــــمــــال
العنف قبيل االنتخابات العامة

في  25 تموز اجلاري.
" في واعـــــــلــــــنـت "الــــــطـــــــوار
ـنطـقة الـتي نقل مـستـشفـيات ا
الــيــهــا نــحـو  150جــريــحـا ال
يــزال الـعــديــد مـنــهم في حــالـة

حرجة.
وقال وزيـر داخليـة بلوشـستان
آغــا عـمــر بــونـغــالــزاي "اعـلــنـا

ــســتــشــفــيــات الــطــوار فـي ا
والــــغــــيـــــنــــا عــــطـل االطــــبــــاء

 ." سعف وا
واضـاف مـسـاعد الـوزيـر حـيدر
شاكـو انه  نشـر عنـاصر امن
اضـافـية فـي "منـاطق حـسـاسة"
ودعـــــا الـــــســـــيـــــاســـــيـــــ الى

"التيقــظ". 
ومـن بـــــ الـــــقـــــتـــــلى ســـــراج
ريــسـانـي الـذي كــان مــرشــحـا
ــقـعــد فـي الـواليــة عـن احلـزب
اجلـديـد "عـوامي بـلـوشـسـتان".
وعـــلق احلـــزب الــــفـــعـــالـــيـــات
ـرتـبطـة بـاحلـملـة االنـتخـابـية ا
الـسـبت ودعـا انـصـاره لـلـحـداد

ثالثة ايام.
والــتــفــجــيــر هــو االعــنف مــنـذ
هجـوم طالـبان عـلى مدرسة في
مـديـنــة بـيـشـاور بــشـمـال غـرب
بـــاكــســـتــان في  2014 والــذي
ادى الـى مــقــتـل اكــثــر من 150
شخصـا معظمـهم اطفال. وجاء
الــتــفــجـيــر في مــســتــونغ بــعـد

ســاعـــات عـــلـى مــقـــتـل اربـــعــة
اشخاص وجرح  39آخرين في
انـفـجـار دراجـة نـاريـة مـفـخـخة
استـهدف موكـبا لسـياسي آخر
فـي بــــانـــــو قــــرب احلـــــدود مع

افغانستان.
والـتـفـجـيـر الـذي وقع فـي بـلدة
بــانـو اســتـهـدف مــوكب مـرشح
"مـتـحــدة مـجـلس الــعـمل" اكـرم
خــــــان درانـي الــــــذي جنــــــا من

الهجوم.
ولـم تــــعــــلن اي جـــــهــــة بــــعــــد

مسؤوليتها عن هجوم بانو.
والــثالثــاء اســتـهــدف تــفــجــيـر
تــــبـــــنــــتـه حــــركــــة طـــــالــــبــــان
الباكـستانيـة جتمعا انـتخابيا
حلــزب الــعــوامـي الــوطــني في
مـديـنة بـيـشاور الـثالثـاء. وقتل
 22شــخـصــا فـي الـهــجــوم من
بـيـنـهم الـزعـيم احملـلـي لـلـحزب

هارون بيلور.
وفي اعـــقــاب الـــهــجـــمــات دعــا
سـلـحة الى مـحـللـون الـقـوات ا

الـتـركـيـز أكـثـر عـلى الـتـحـديات
االمنية وسط اتهامات للجيش

بالتدخل في االنتخابات.
وكتب احمللل مشرف زيدي على
ـؤسـسة االمـنـية تـويـتر "عـلى ا
التركيز على االمن ال السياسة
وهذا االمر جلي الـيوم اكثر من

اي وقت مضى". 
ودعـت صـحـيـفــة دون الـنـاطـقـة
بــاالنــكــلــيـزيــة في افــتــتــاحــيـة
الــسـلـطـات الـى "ان تـعـزز لـيس
فـــقط االمـن بل حتـــريك جـــهـــاز
االسـتـخـبـارات بـكـامـله لـلـقـيـام
ــهــمــة الــتي يــتــعــ عــلــيه بــا
اساسا االضـطالع بها أي منع

وقوع هجمات". 
وتـــأتـي الـــتــــفـــجــــيـــرات وسط
تصـاعد حدة الـتوتر الـسياسي
عــقب اعــتــقــال رئــيس الــوزراء
الــــســــابق نــــواز شـــريـف لـــدى
وصــوله مــديــنـة الهــور (شـرق)
مـسـاء اجلـمعـة حلـشـد قـاعدته

احلزبية.
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ارجــــــأت  وزارة الـــــتــــــربـــــيـــــة
ـــرحــلــة امــتـــحــانــات طـــلــبــة ا
قـرر اجراؤها امس االعداديـة ا
الى غد الثالثـاء بسبـب انقطاع
شـــبــكـــة االنـــتــرنت فـي الــبالد.
وقـال الــنــاطق الــرسـمـي بـأسم
الوزارة سرمد سالم لـ (الزمان)
امس ان (الوزارة قـررت تـأجيل
االمــتـحــان الــوزاري  لــلـطــلــبـة
الــعـراقـيـ فـي اخلـارج بـسـبب
انـــقــطـــاع شــبـــكــة االنـــتــرنت)
واضـــــاف انـه (تـــــقـــــرر اجــــراء
االمــتـحــان يــوم غــد الــثالثـاء)
مشيرا الى ان (امتحانات طلبة
الــداخل مــســتــمــرة وال تــتــأثــر
بــالــظــروف احلــالــيــة)  فــيــمــا
اعـرب طـلـبـة عن اسـتـيائـهم من
حـرمـانهم من اداء االمـتـحـانات
الــوزاريــة في مــوعـدهــا احملـدد
اســوة بـــاقـــرانـــهم مـن طـــلـــبــة
الــــــــــداخـل .  وقــــــــــالــــــــــوا فـي
تـصــريـحـات امس ان (انـقـطـاع

خــدمــات االنــتــرنت كــانت وراء
ـعدة من عـدم ايصـال االسئـلة ا
قـبل الوزارة لـلطـلـبة الـعراقـي
في اخلارج مـا ادى الى حـرمان
شــــريـــــحــــة واســـــعــــة من اداء
االمـتــحـان في مـوعـده احملـدد).
واضـــــــــافــــــــوا ان (اجــــــــراءات
احلــكــومــة في قــطع االنــتــرنت
بسبب التـظاهرات احلق ضررا

بالعملية التربوية وسير
مـؤكدين االمـتـحـانـات).  
ان (اســـــتــــــمـــــرار هـــــذه
االجــراءات يـخــلق حـالـة
نفسية عند الطلبة الذين
كــانــوا مـســتــعـدين الداء
االمـــتـــحــان) مــحــمــلــ
احلــكــومــة (مــســؤولــيـة
الــتـقــصــيــر الــذي حـدث
وتأجـيل االمـتحـان وكان
بــامـكـانـهم فــتح سـيـرفـر
لـــلــوزارة لـــتـــتــمـــكن من
ارسـال االسـئـلـة لـلـطـلـبة
الــذيـن انــتــظـــروا وقــتــا
طـــــــويـال في قـــــــاعـــــــات

االمتحـان). داع الى (ضرورة
ـــا يــــضـــمن ــــشـــكــــلــــة  حل ا
مـستـقبل الـطـلبـة من الضـياع).
مـن جــــانـــبـه قــــال مـــصــــدر في
تــصـــريح امس ان (احلـــكــومــة
وتــزامــنــا مع بــدء امــتــحــانـات
طــــلـــبــــة الــــســــادس االعـــدادي
ـدة بــاشـرت بــقــطع االنــتــرنت 
سـاعــتـ يــومــيـا حتت ذريــعـة
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اذا لم تـطلق التـريليـونات احملتـجزة لديك الى اهـالي البصرة اذن?
اذا لم تـعلن عن الدرجات الـوظيفيـة ليشغـلها التـواقون الى فرصة و
اذا كـنت حتجـم عن توسـيع االستـثـمار في قـطـاعات الـسكن عـمل? 

دارس واخلدمات? وا
ــيـاه الـكـافــيـة الى اجلـنـوب الرواء ــاذا لم تـسـمح بــاطالق دفـعـات ا
ـهـددة واطـفـاء ظـمأ االراضـي العـطـشى واحـيـاء الـثـروة الـسـمـكـيـة ا
ـاذا لم تبادر الى عزل او حل اء االجاج? و االهـالي والتخـلص من ا
مجـلس مـطـار الـنجف اذا كـانت الـصالحـيـات الـدستـوريـة جتـيز لك
ارس فـساده ويعمل حتت مظلة ـاذا اذن ابقيت هذا اجمللس  ذلك? 
ـتـنـفــذة لـيـعم اخلــراب ويـتم االسـتــحـواذ عـلى االيـرادات االحــزاب ا
وتمـتنع الدول عن ارسال طائراتها اليه وتـغير وجهاتها الى مطارات

اخرى?
اذا كـنت تـتـفـرج ولم حتـرك سـاكـنا عـلى تـراجع اخلـدمـات الـعـامة
ـحــاربـة الــفـســاد والـقـضــاء عـلى فـيــمـا انت ال تــكف عن الـتــعـهــد 

? الفاسدين وتضعهم في مصاف الداعشي واالرهابي
اين كنت? يـا سيدي قبل ان تنفجر التـظاهرات وينتهي صبر الناس
ويطـفح الكـيل يسـقط الشـهداء بـ احملتـج وقـوى االمن وحتترق
ـبـاني الـعـامـة واخلـاصـة ويـجـري اسـتـهـداف الـعـامـلـ فـي حـقول ا
الـنــفط وتـتــاح فـرصــة لــلـمــنـدســ واخملـربــ و(مـســتــغـلي مــطـالب
ـواطــنـ الحـداث ضـرر) كـمـا اســمـتـهم بـيـانــاتك لـكي يـضـرمـوا ا
الـنـيـران ويطـلـقـوا الـعيـارات عـلى مـحـطات الـكـهـربـاء (بسـمـايـة على
ثال) فتـخرج توربيـنات التولـيد عن اخلدمة وتـتفاقم االزمة سبـيل ا
شـاكل دفعا حتى تـنتزع احلكـمة والصبـر والتسامح وكأنك تـدفع با

من االغلبية الصامتة وتقودهم الى نقطة اليأس والتصادم?
اذا كـنت يـا سـيـدي تـمـلك الــقـدرة عـلى اصـدار (قـرارات) كـالـتي
ـاذا لم تصدرها مـنذ البدء وتـكفي الناس شرور اعلـنت عنها امس 

القتال?
انت اذن مـسؤول عن ما جرى بشكل مباشر وانت اذن تتحمل وزر
ـال الـعـام الــذي اهـدر وصـحــة الـنـاس الـتي الــدمـاء الـتي اريــقت وا
افـتـقـدت نـتـيـجـة سـيـاسـة (الـشح) واالرجـاء الـتي تـمـارسـهـا بـوحي
واطـن وال مسـتـشاريك االقـتصـاديـ وكأنك ال تـشعـر بـحاجـات ا
ـوت البـطيء الـذي يالحـقهم تتـحـسس ضـغط ظروفـهم ومـتـاعبـهم وا

والغم الذي يقطع ارزاقهم كل يوم.
هل تــعـرف ســيـدي مـاذا يــشـعــر الـكـاسب الــذي يـذهب الـى عـمـله
ويفـتح ابواب دكانه ثم ال يـجد الكهـرباء فيـضطر الى فتح (بـسطية)
ولـدات فيكسـب فلسا علـى الرصيف او االذعـان لشروط اصـحاب ا
ليـعطـيهم مـقابـله اضعـافا هي اجـور االشتـراك الشـهري الـتي يقال
ان اغـلـبــهـا يــذهب الى جـيــوب مـتـنــفـذين فـي الـعـمــلـيــة الـسـيــاسـيـة

قراطية)? (الد
اذا كنت قـادرا على تنـفيذ كل تـلك الوعود الـتي سبق ان قطـعتها ثم
ـاذا لم تف بـوعـودك وتـكـفي الـنـاس مـآسي الـثورة تـراجعت عـنـهـا 

والتمرد وتوجيه االتهام بأقذع الكلمات الى حكومتك?
ينـطبق عـلى هذا التـصرف سيـدي القـول انك تتقـصد االيذاء وانك
تـمارس اخلـديـعة وانك تـتـطاول عـلى حـقـوق الشـعب وحتـجب ابسط
طـلوبة في بـلد يـعوم على بـحيـرة من النفط وانك مظـاهر الـرفاهيـة ا
ا تسـتخدم اسلحـة ناعمة اليقاع اكـبر اخلسائر بـ ابناء جلدتك 
ك الى العـدالة وتـطبـيق اجلـزاء العـادل بحـكومـة اقل ما يوجب تـقـد
يقـال بشـأنهـا انهـا غـير جـديرة بـخدمـة الشـعب وتقـتل االبريـاء بدم

بارد.
اذا لم تـطلقهـا اذن منذ البـدء? اذا كنت تدرك ان التـهدئة ال تتم اال

بقراراتك?
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ألقت االوضاع االحتجاجية في
الـبـصرة واحملـافـظات بـظاللـها
عـــلى الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي
الــيــومي في بــغــداد وتــعــثــرت
حــركــة الـتــبــادل الــتــجـاري مع
ـدن التي شـهـدت او تـقع على ا
مــفـــتــرق طــرق االحــتــجــاجــات
الـواسـعـة عـلى سـوء اخلـدمـات

العامة والفساد.
وشـكـا اصـحاب مـحـال جتـارية
من تـــبـــاطـــؤ نـــشـــاط عــمـــلـــهم
ـاضــيـة ــدة ا الـيــومي طـيــلـة ا
وعـــــزوا ذلـك الى انــــــكـــــمـــــاش
ـستهـلك في التـعامل وتردد ا
االقدام على شـراء احتيـاجاتهم

وقف. بانتظار اجنالء ا
وطالب جتـار احلكـومة بـحسم
هـذا الـوضع الـقـلق وعـدم تـركه
امام احتمـاالت مفتوحـة نتيجة
الــــتـــجـــاذبـــات الــــســـيـــاســـيـــة
والـــصـــراعـــات عــــلى مـــقـــاعـــد
ـــان. ودعـــا اخـــرون الى الـــبــــر
ــتــظـاهــرين تــنــفــيــذ مــطــالب ا
واحــتـــواء غــضــبـــهم من خالل

ـبــاشـر والـتـعـامل الـتـفـاوض ا
طالب. بجدية مع ا

ـتـحدث وكـان سـعد احلـديـثي ا
بـاسم مكـتب رئـيس الـوزراء قد
اعــلن ان رئـيس الــوزراء حـيـدر
العبـادي جاد في تنفـيذ مطالب
ـتـظـاهـرين وحث مـسـؤولـون ا
ن فــــيــــهم مــــراجع ديــــنــــيـــة
ال ـتـظـاهـرين عـلى احـتـرام ا ا
الـــــعـــــام وعـــــدم احلـــــاق االذى

متلكات. با
ورافقت التظـاهرت في البصرة
والنجف والناصرية والسماوة
اعــمــال شــغب تــضــمـنـت حـرق
مـبـان وحتـطـيم واجـهـات ومنع
ـوظـفـ في حـقـول الـنـفط من ا
الــتـوجـه العـمــالــهم وانــتــقـلت
ــــــــتـــــــأزمــــــــة في االوضـــــــاع ا
احملـــافــــظــــات احملــــتـــجــــة الى
العـاصمـة حيث شـوهد انـتشار
غـير مـسبـوق الجـهزة االمن في
ـــتــوقـع ان تــشـــهــد ـــنـــاطق ا ا
ـاثـلة تـظـاهـرات احـتـجاجـيـة 
كــســاحــة الــتــحــريــر ومــنــاطق
الشـعلـة ومديـنة الـصدر ووجه
اجملـــــــــــلـس الـــــــــــوزاري لـالمـن

الـــوطــني رســـالــة مـــفــادهــا ان
االجـهـزة االمـنـيـة مـسـؤولـة عن
واطن واحلفاظ على حماية ا
ــمـتـلـكـات الـعـامـة في اشـارة ا
الـى احــــــــتــــــــمــــــــاالت حتـــــــول
االحــتـجــاجــات الــسـلــمــيـة الى

اعمال تخريب وشغب.
والحظ مـــراقـــبــون انـــخـــفــاض
تـــعــامـالت مــحـــال مـــنـــطــقـــتي
الـــكـــرادة الـــشـــرقـــيـــة وشـــارع
فــلـســطــ الــتي تــزدهـر خالل
ـــــســـــاء وحتـــــول الـــــشــــارع ا

الـــــرئــــيـس الى وضـع لم يـــــكن
ســـارا بــالـــنـــســـبـــة الصـــحــاب
احملــــال وقــــال صــــائب عــــبــــد
اخلـــالـق وهـــو شـــاب يـــتـــولي
البس (ان ادارة محل لتجارة ا
الـوضع الــتــجـاري غــيــر مـريح
وان اصـحاب احملـال يـتبـادلون
النظـرات فيما بيـنهم داللة على
انــعــدام او ضــعف الــتــعــامل)
واضاف ان (الـزبائن لم يزوروا
اضي محـالنـا منـذ اخلمـيس ا
امـا خــوفـا من انـفـجـار الـوضع
االمـــني او حتــاشـــيــا لـــصــرف
مــدخـراتـهم). وعــلى مـقـربـة من
هــــذا احملل يــــقف عـــنــــد مـــحل
لـلــصـرافــة رجل في اخلـمــسـ
ـؤسف من عـمـره قـال (انه من ا
ـالـية ان تـنـحـسـر الـتـعـامالت ا
بـعـد نـوع من حـركـة شـمـلـت ما
قــبل عـيـد الـفــطـر وان الـزبـائن
فـضــلـوا ابــقــاء مـدخــراتـهم في
حــــوزتـــهم بـــانــــتـــظـــار اجنالء
ـوقف واذا طــال زمن ذلك فـان ا
كـــارثـــة اقـــتـــصــاديـــة ســـتـــحل
بــالـبالد) وعــزا الـصــراف عـبـد
الـــله رجـب ذلك الى (انـــقـــطـــاع

شــبــكــة االنــتــرنت الــذي اوقف
تبـادل الرسـائل والطلـبات كـليا
وتـعـذر تـلـبـيـة حـاجـات الـتـجار
الــفــوريـــة) وتــمــنى اال تــطــول
احلــالــة وان تــعــود االمــور الى
سـابق عـهــدهـا. وقـال  (لــعـلـهـا
غـــمــامـــة تـــتــعـــلق بـــعـــد وفــرز
االصـواب االنــتـخـابـيـة واذا مـا
انتـهى االمـر على وفق تـمنـيات
بــعض الـكــتل واحتـالــفـات فـان
االوضـاع االخرى االقـتـصـادية

واالمنية ستنجلي).
واضــطـــر مــوظـــفــون امس الى
عــدم االلـتـحـاق بـامـاكن عـمـلـهم
خـشـيـة تـعـرضـهـا لالقـتـحام او
بـقائـهم في الـشـوارع او جتنـبا
ـروريـة النـاجـمة لالخـتـناقـات ا
عن قطع الطرق وفضلوا التزام
مـنـازلـهم ريثـمـا تـهـدأ االوضاع
بــحـسب اقـوالــهم. وقـال رحـمن
ـــوظف فـي شـــركـــة مـــحـــمــــد ا
حـكـومـة انه ايـضـا (حـرم جنـله
البـالغ من العـمر  8سنوات من
ــدرســة صــيــفــيـة االلــتــحــاق 
مــســجـل بــهــا لـــلــحـــفــاظ عــلى

فاجات). سالمته من ا d¼UEð…∫ محتجون في تظاهرة ضد سوء اخلدمات في البصرة
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{ اديـس ابـــــــابـــــــا - وكــــــاالت:
تـعــهـدت ارتــيــريـا بــحل جــمـيع
ـشـاكل احلـدوديـة وغـيـرها مع ا
جارتها اثيوبـيا بعد عقدين من
الــقـطـيـعــة والـتـوتـرات ادت الى
قطع الـعالقات بـ البـلدين قبل
ان يـقــدم الــرئــيـســان االرتــيـري
ــاضي واالثـــيــوبـي االســبـــوع ا
عـلى تـوقـيع اتـفـاق سالم شـامل
وصف بـــانه حــاسـم ومن شــأنه
ان ينهي القطـيعة ب اجلارت
. وكان وصل الرئيس االفريقيـ
االرتـيري ايـسـيـاس افورقي الى
اثـــيـــوبـــيــا الـــســـبت فـي زيــارة
تـاريـخـيـة لـتـوطـيـد الـسالم بـعد
اقل مـن اســـــبـــــوع عـــــلـى اعالن
الـدولــتـ انـتـهـاء نـزاع اسـتـمـر
عــــقــــدين من الــــزمـن بـــحــــسب
مــراسـل وكــالـــة فـــرانس بــرس.
وكـــان في اســـتـــقـــبــال افـــورقي
رئــيس الـوزراء االثــيــوبي ابـيي
احــمــد الـــذي اســتـــعــرض مــعه
حـــرس الـــشـــرف قـي مـــســـتـــهل
الزيارة التي تستمر ثالثة ايام.
وتأتي الـزيارة بـعد خـمسـة ايام

فــــقـط عــــلـى زيــــارة البـــــيي الى
ارتـيـريــا في اطـار عـمـلـيـة سالم
تــهــدف الـى انـهــاء ســنــوات من
الــعـداء والــنـزاع بـدأت الــشـهـر
ـــاضي عـــنـــدمـــا وافق رئـــيس ا
الـوزراء االثـيـوبي عـلى االلـتـزام
ـــتـــحــدة بـــشــأن بـــقــرار لال ا
احلدود وتـسلـيم اراض متـنازع

عليها الى ارتيريا.
وكـــتب وزيـــر االعالم االرتـــيــري
اني جبر ميسكيل على تويتر

اجلـمعـد ان (الزيـارة تـهدف الى
توطيد مبادرة السالم والتعاون
الـتي قام بـها الـزعـيمـان. وقالت
هيئة االذاعة االثيوبية الرسمية
ان زيــارة افــورقـي ســتــســـتــمــر
ثالثـة ايـام سيـتم خاللـهـا اعادة
فتح الـسفارة االرتـيريـة ويجري
وفده زيارة الى مـجمع صناعي
ضــمن بــرنـــامج يــؤكــد اهــمــيــة
استعادة العالقات الدبلوماسية

والتجارية.

تـسـريب االسـئـلــة االمـتـحـانـيـة
خالل مدة االمتحانات الوزارية
التي  كـانت معرقـلة للـتعامالت
والــــتـــــبـــــادالت الــــتـــــجـــــاريــــة
ـؤسـسات ـعـلـومـاتـيـة بـ ا وا
الـرسـمـية واالسـواق الـتـجـارية
ـــصــارف في بــغــداد وحــركــة ا
واحملافظـات).  ويرى خبراء ان
توقف اخلدمة في العراق يحرم
قـــــطــــاعـــــات من اداء
واجـبـاتـهـا في مـجال
الـعمـليـات اجلراحـية
والــــــــــــــــفـــــــــــــــــحـص
االســتــشـاري الــطـبي
وتـبـادل مـعـلـومـاتـهـا
عبر الشبكة لعواصم
يـة ومـراكز طـبـية عـا
بـارزة بــاالضـافـة الى
اجـــــــراء حتــــــــويالت
االمـوال وغــيـرهـا من

االمور االخرى.
ويــســتــمــر انــقــطــاع
االنـــــــتـــــــرنـت عـــــــلى
احملــافـظـات لــيـومـ
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نـتـيـجـة عـمل تـخـريـبي في خط
الـعـمـارة الـنــاصـريـة الـبـصـرة.
ووعــــــدت وزارة االتــــــصــــــاالت
باستـئناف خدمـة االنترنت بدء
من الـيـوم االثنـ حـيث تـسبب
ـفـاجئ الى تـوقف كلي الـقطع ا
فـي االتـــــصـــــال بـــــ مـــــراكـــــز
ـؤسـسات االبـحاث واالعالم وا
االخـــــرى في ظـل اســـــتـــــمــــرار
االحــتـجــاجـات في احملــافـظـات
عــلى تــدني اخلـدمــات وتـراجع
فـــرص الــعـــمل بــ الـــشــبــاب.
ــــؤســــســــات وتــــعـــــذر عــــلـى ا
ــعــلــومـات االعالمــيــة تــبــادل ا
والــــصــــور واحلــــصــــول عــــلى
االخــــبــــار من مــــصـــادرهــــا في
ــيــدان حـيث اتــهم اعالمــيـون ا
احلكومـة بقصـدية هذا االجراء
الــذي لم تــعـلق وزارات الــدولـة

عليه ببيان او تصريح .
 وقــــالــــوا ان قـــطـع االنـــتــــرنت
يهدف الى احليلولة دون تبادل
صور االحـتجاجـات في النجف

ثنى وذي قار  . وميسان وا
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اعـلــنت دائــرة صــحـة بــغــداد الـكــرخ عن والدة نــحـو 27 الـف طـفل في
ـستشفـيات التـابعة لهـا خالل النصف االول من الـعام اجلاري . وقال ا
مـدير عام الدائرة جاسب لطيف احلجامي في بيان تلقته (الزمان) امس
ـسـتـشـفـيات ـقـدمـة سجـلت ا انه (ومن خالل االحـصـائـيـات الرسـمـيـة ا
والدة  27 الـفا و 770 طـفال خالل الـنـصف االول من الـعـام اجلاري)
مـشـيـرا الى ان (الـوالدات الـطـبـيـعـيـة بـلـغت نـحو  13 الـفـا و 195 امـا
الــوالدة الـقـيــصـريـة  فــلـقــد بـلـغـت نـحـو  14 الــفـا و575) مــؤكـدا ان
(الـنسـبـة الـكـبيـرة من هـذه الـوالدات جاءت نـتـيـجـة وجود مالكـات طـبـية
وصـحـيـة كـفـوءة تـعـمل عـلى تـقـد اخلـدمـات لـلـمـرضى مـا حـظى بـثـقـة

ؤسسات). راجعة تلك ا واطن  ا
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حـقق مــنـتـخب فـرنــسـا بـكـرة الـقــدم امس االحـد لـقب كـأس
العـالم للمرة الثانيـة بعد فوزه العريض عـلى منتخب كرواتيا
ونـديال ـباراة الـنـهائـيـة  باربـعة اهـداف مـقابـل هدفـ في ا

روسيا  20018 التي استضافتها مدينة موسكو.
ـــنــتـــخب الــفــرنـــسي الالعب وســـجل اهــداف الـــلــقــاء من ا
ـــدافع الـــكـــرواتي كـــريـــزمــان مـن ضـــربـــة حــرة ســـاعـــده ا
ـرمـى في الـدقــيــقـة 19 مـاجنــوكــتش بــادخـال الــكــرة الى ا
وســجل الالعب ذاته الــهــدف الـثــاني في الــدقـيــقـة  39 من
ضــربــة جــزاء والالعب بــوغــبــا في الــدقــيــقـة  58 والالعب
مـوبـابي في الدقـيـقة  64 بيـنـمـا سجل لـلـمـنتـخب الـكرواتي
الالعب بـروكـتـش في الـدقـيـقـة  28 وسـجل الــهـدف الـثـاني
ـرمى في الـدقـيـقـة الـالعب مـاجنـوكـتش بـخـطـأ من حـارس ا
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وحـيت اجلـمــاهـيـر الـفــرنـسـيـة مــنـتـخب بالدهــا وقـوفـا عـلى
لـعب بـعـد خـطفـهم الـلـقب لـلمـرة الـثـانـية لـبـطـولة مـدرجـات ا
كــأس الــعــالم وتــعــبــيــرا عن اعــجــابــهم بــاالداء الـذي قــدمه

الالعبون.
ــبــاراة الـتـي جــرت بـ يــذكــر ان احــتــفــاال كــبــيــرا ســبق ا
شارك فيه النجم البرازيلي السابق نـتخب وكان ابرز ا ا
رونالـدينـو. كمـا حضـر الـرئيس الـفرنـسي مانـوئيل مـاكرون
ــبــاراة في اطـــار زيــارة له الى مـــوســكــو اجـــرى خاللــهــا ا

. ير بوت مباحثات مع الرئيس الروسي فالد


