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جتددت التظاهرات في عدد
 من  احملـافـظـات ضـد سـوء
اخلــدمــات وشح الــكـهــربـاء
وعــدم تــوفــيــر فــرص عــمل
للعاطلـ من الشباب .وقال
بــيـــان امس ان (مـــئــات من
ـتـظـاهـرين جتـمـعـوا أمـام ا
ديـوان مــحــافـظــة الـبــصـرة
لــلــمـطــالـبــة بـالــتـعــيـيــنـات
واخلـــــدمـــــات كـــــمـــــا قــــرر
تظاهرون اقـامة  اعتصام ا
مفتوح أمـام حقل نفط غرب
الـــــــــقــــــــرنــــــــة/ 1وحــــــــول
ـــتــظـــاهــرون قـــرب مــوقع ا
الــــبـــرجـــســــيـــة الـــنــــفـــطي
تــظـاهــرتــهم الى اعــتــصـام
ونــــــــصـــــــبـــــــوا عــــــــددا من
الــــــــــســــــــــرادق وأكــــــــــدوا
اســـتـــمـــرارهم بـــذلك حـــتى
وصـــول مــــســـؤول مـــحـــلي
وأكــد الســتالم مــطــالــبــهم)
قــائـد شـرطــة احملـافـظـة  ان
االوضــــاع االمــــنـــيــــة قـــرب
ديـوان احملـافــظـة مـســيـطـر
عــلــيــهــا بــشــكل تــام) وفي

) مـشــيـرا ــواطـنــ جتـاه ا
الى أن (قـضــيـة االفـراج عن
ـــــطــــلق ـــــتــــظــــاهـــــرين ا ا
سـراحـهم بـكـفـاالت ضـامـنـة
مــا زالت تـــثــيــر الـــقــلق من
وجود تـكمـيم لالفواه وعدم
اعـــطــاء احلــريــة الـــكــامــلــة
ساحـة التعـبير عن الرأي)

حسب البيان .
ــــفـــوضـــيـــة واضـــاف ان (ا
ســـجــلت  90 مـــصـــابــاً في
الـتـظـاهرات الـتي تـشـهـدها
محافظة ذي قار حتى اآلن)
وونــقل الــبــيـان عـن عــضـو
ـفــوضــيـة فــاتن احلــلـفي ا
الــــقــــول  انه ( إحــــصـــاء
صاب ب صفوف اعداد ا
ـــتــــظـــاهــــرين والــــقـــوات ا
االمـنـيـة في احملـافـظـة مـنذ
إنطالق التـظاهرات وبـلغوا
90 مــــصـــابـــاً بـــيـــنـــهم 24
مــتــظــاهـراً و66 مــنــتــســبـاً
عــســكــريـاً) واضــافت (امـا
ـوقـوفــ فـكـان 38 اعــداد ا
مـتـظـاهـراً  االفـراج عـنهم
بـ كفـالة ضـامـنة وافـراجا

نهائيا).

طـــــــــوق حـــــــــول ســـــــــاحــــــــات
الـتـظـاهرات) وتـوقع الـغراوي
(تـــصـــعـــيـــدا عـــلى مـــســـتـــوى
الـتظـاهـرات الشـعـبيـة في حال
لم تفِ احلـكـومــة بـالـتــزامـتـهـا

خروقات او عنف متبادل خالل
ـاضية في تظـاهرات اجلمـعة ا
بـغداد واحملـافـظات) مـوضـحا
ـــفـــوضـــيـــة أشــرت أن (فـــرق ا
تواجد أمـني مكثف وبـأكثر من

ـــطـــلق ســـراحـــهم بـــكـــفــاالت ا
ضامنة.

ـفـوضـيـة فاضل  وقـال عـضو ا
الــغـــراوي فـي بــيـــان امس  إن
ـــفــــوضــــيــــة لم تــــؤشـــر أي (ا

مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار تـــظـــاهــر
الـعــشــرات من أهـالـي اقـضــيـة
الـــــدوايـــــة واإلصالح وســـــيــــد
دخــــيل أمـــام مـــبــــنى مـــجـــلس
احملـافـظـة لـلــمـطـالـبـة بـتـوفـيـر
فــــرص عـــــمل لـــــلــــعـــــاطــــلــــ
ـــاء الـــصـــالح واخلـــدمـــات كـــا
لـــــلـــــشــــــرب وحتـــــســـــ واقع
ـثنى الـكهـرباء.وفي مـحافـظة ا
جتـمع نـحـو الـفي مـتـظـاهر في
ساحة االحـتفاالت وسط مـدينة
الـســمــاوة تــمــهــيــدا لــتــنـظــيم

اعتصام مرتقب.
 وأعـــلـــنت قـــيـــادة عـــمـــلـــيــات
الرافـدين نشر  62 الف عنصر
امـني فـي أربع مـحـافـظـات هي
ـــثـــنـى ومـــيـــســـان ذي قــــار وا
ـتـظـاهـرين وواسط  حلــمـايـة ا
ـنــشـات والــبـنى الــتـحــتـيــة وا
احلـــيـــويـــة). فـــيــمـــا تـــوقـــعت
مـــفــوضـــيــة حــقـــوق االنــســان
تــــصـــعـــيــــدا عـــلى مــــســـتـــوى
الـــتـــظـــاهـــرات في حـــال (عــدم
إيـفـاء) احلـكـومــة بـالـتـزامـتـهـا
واطـن وأبـدت قـلقـها جتـاه ا
من وجـود (تكـمـيم لالفواه) في
ـتظـاهرين قـضيـة االفراج عن ا
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أكـــد الــســفــيـــر الــســعــودي في
العراق عبد الـعزيز الشمري أن
ــلك الــســعــودي تــوجــيـــهــات ا
سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيز وولي
عـهده مـحمـد بن سلـمان تـشدد
على تـوجيه كل الـدعم للـحجاج

. العراقي
 واضاف في تـصريح امس  إن
ـمـلـكـة تـعـمل عـلى تـقـد كل (ا
الـدعم لـلـشـعب الـعـراقي وتـقف
عـلى مـسـافـة واحـدة من جـميع
مكـوناته) مبـينا أن (هـذا العام
شــهــد زيـادة فـي عـدد احلــجـاج
ـــا يـــقــرب ســـتـــة آالف حــاج
لـيــصل إجـمـالي الـعـدد إلى 38

ألف حاج). 
وأشـــار إلى (وجـــود تـــنـــســـيق
كـبـيـر مع احلـكـومـة الـعـراقـية)
مــوضــحــاً أن (الــنــاقل اجلــوي
الـــســــعـــودي ســــوف يــــســـاهم
بـتـفـويج احلـجـاج لـهـذا الـعـام)
وكـــشف الـــشــمـــري أن (الـــعــام
القادم سيشهـد فتح منفذ عرعر
جتـاريا بـ الـبلـدين مع إنـشاء
ساحة لـلتبادل الـتجاري) الفتا

احلجاج البرية عبر منفذ عرعر
احلـدودي وعـبرت بـانـسيـابـية
عـــــــــــــالــــــــــــيـه الـى اجلــــــــــــانـب

الســــعودي). 
 واشـار الى ان (القـافـلة االولى
تــكـونت من  40 حــافـلــة وعـلى
مــتـنــهـا نــحـو  937 حـاجـا من
ــثـنى مــحــافــظـات مــيــســان وا
وكـركـوك) مــؤكـدا ان (الـهــيـئـة
وفــــــرت كـــــــافــــــة اخلـــــــدمــــــات
الـضـروريــة لـهم ومن ضــمـنـهـا
وجــبــة غـــذائــيــة). واضــاف ان
ــســلــحــة الــتــابــعـة (الــقــوات ا
لــوزارتي الـــدفــاع والــداخــلــيــة
واحلـــشــد الـــشــعــبـي وطــيــران
اجلــيش االبـطـال امــنـوا طـريق
احلج الـبـري بـشـكل كـامل وان
جهودهم مستمرة لغاية تفويج

اخر حاج).
واعـلـنت الـهـيـئـة عـدد احلـجـاج
الـعــراقـيـ الــواصـلـ لــلـديـار
ـــقـــدســـة حـــتى امـس . وذكــر ا
بيان مقتضب ان (عدد احلجاج
الـعــراقـيـ الــواصـلـ لــلـديـار
قـدسة بلغ  8100 حاج منهم ا
كرمة و1437  6663 في مكة ا

نورة). دينة ا با
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صـــادق مــــجـــلس الـــوزراء عـــلى
قرارات عدة بـشأن تنفـيذ مطالب
مـتظـاهـري احملـافظـات احملـتـجة
على تردي اخلدمات وشح فرص
ــكــتب االعالمي الــعــمـل .وقــال ا
لـــلـــمـــجـــلس في بـــيـــان امس إن
ــــالــــيــــة (اجملــــلـس وجّه وزارة ا
ـاء بــتــمـويـل مـشــاريع تــأهــيل ا
العـاملـة وتنـفيذ  52 مدرسة في
محافـظة الـبصرة وإجنـاز اعمال

محطة تعزيز شط الرميثة).
مـــشــيـــرا الى ان (قـــرار اجملــلس
نص عــلى تــخــصــيص وتــمـويل
ــبـــلغ 3 الـــنــفـــقـــات اجلـــاريـــة 
مــلــيـارات ديــنــار من احــتــيـاطي
الـــــطـــــوار لــــلـــــعـــــام اجلــــاري
للمحافظة ذاتهـا لتغطية تكاليف
ــاء الــعـامــلـة تــأهــيل مـشــاريع ا
حـالــيــا وفـقــا لألحــكــام الـعــلــيـا
ـــوازنــــة وكــــذلك بــــتــــنــــفــــيــــذ ا
وتخصـيص مبلغ ثالثـة مليارات
ديـــنـــار أخــــرى من احـــتــــيـــاطي
ـشـروع مــاء ام قـصـر الـطــوار 
ـــدرج ضــمن بــرنــامج تــنــمــيــة ا
األقـــــالــــيم) واضـــــاف انه (وجه
بــقـــيــام الـــوزارة بـــتــخـــصــيص
وتـمــويل مـبـلغ تـســعـة مـلـيـارات
ديــنــار من احـتــيــاطي الــطـوار
إلكمال تنفيذ  52 مقاولة مدرسة
خالل ثالثـــة أشــهــر) الفــتــا الى
ـوافقـة ايـضا عـلى تـخـصيص (ا
وتـمــويل مـبـلغ سـبــعـة مـلـيـارات
ديــنــار من احـتــيــاطي الــطـوار
ـائيـة إلجناز وارد ا الى وزارة ا
ـدنــيـة حملـطــة تـعـزيـز االعــمـال ا

ثـنى وتنـصيب لشط الـرميـثة بـا
ـضـخـات الـعـمـوديـة وتـشـغــيل ا
اجملـــهــزة من الـــوزارة وايــصــال
الـتيـار الـكهـربـائي لـلمـضـخات).
وجتــــــاهل اجملــــــلس مــــــطــــــالب
تقاعـدين بصرف مكـافأة نهاية ا
اخلدمـة في مـوعدهـا بـرغم مرور
اكثـر من سنة عـلى االستـحقاق 
فــيـمــا حـذر مــتـقـاعــدون من هـذا
االهــمـــال وهــددوا بـــالــتـــظــاهــر
واالعــتــصــام امــام مــبــنى وزارة
ـالـيـة وقـال مـتـقـاعـد (يـبدو ان ا
السـيد حـيدر  الـعبـادي يسـته
ـتــقـاعــدين وال يــهـاب بــقــدرات ا
حتـذيـراتـهـم مـنـطـلـقـا من الـوهم
ــــلــــكــــون الــــقــــدرة بــــانــــهم ال 
ـنــشـآت والــصــحـة عــلى حــرق ا
ـال الـعـام والـبقـاء في وتـدمـيـر ا
الـتجـمع وتـطـوير االحـتـجـاجات
ومــنـهــا اجــتـيــاح دوائـر الــدولـة
ـنـشـآت احلـيـويـة كـمـا حـصل وا

في تظاهرات احملافظات).
ـتـقاعـدون عـبر (الـزمان) وجدد ا
مــطــالـبــتـهـم (الـعــبـادي بــصـرف
دفــعـات مـكــافـأة نـهــايـة اخلـدمـة
بـــرغـم مـــرور اكــــثــــر عـــام عــــلى
االستحـقاق بسبب تـلكؤ الوزارة
ــكــافــأة وزعم هــيــئــة بـــصــرف ا
الــتــقــاعـــد صــرفــهـــا عــلى شــكل
ـبـالغ دفــعـات مـتى مــا تـوفــرت ا
اخملصصة) مؤكدين ان (اصرار
احلـــكـــومــــة عـــلى اهــــمـــال تـــلك
ـــســـتـــحـــقـــات يـــدفع بـــأجتـــاه ا
التـظاهـر واالعتـصام امـام مبنى
الــوزارة) الفـتــ الى ان (زيـادة
االسـعــار الـنــفط انـعـكـس بـشـكل
ــوازنــة ووفـرت ايــجــابي عــلى ا

نحو ستة ملـيارات دينار لالشهر
ــاضـيـة وبــاالمـكـان تــخـصـيص ا
جــزء مــنــهــا لـــتــســديــد مــكــافــأة
ـــــتــــقــــاعــــدين) واضــــافــــوا ان ا
ـكـافـأة يـنعـكس (تـأخـيـر صـرف ا
ـعـيـشـية سـلـبـا على اوضـاعـهم ا
ومـصـداقـية دائـرة الـتـقـاعـد التي
تـــعـــد دون تـــنـــفـــيـــذ مـــكـــتـــفـــيــة
ـبـالغ بـالـتـصــريـحـات فـقط وان ا
متـوفرة واطالقـها سـيكـون قريـبا
ـراجعة صارف ولـكن عند ا في ا
ال تـوجد اي مـبـالغ وبـالـتـالي اثر
ـــتـــقـــاعــد ذلك عـــلى نـــفـــســـيـــة ا
) واشاروا الى وشـعـوره بـالـغ
ان (هــنــاك الــكـثــيــر من احملــالـ
عـلى الـتــقـاعـدة بـحـاجـة الى تـلك
كافأة السباب عدة منها العالج ا
وتــغــطــيــة مـــتــطــلــبــات احلــيــاة
الـصــعـبـة) وجـددوا مــطـالــبـتـهم
الـــعــبـــادي  (بــتــوجـــيه (الــوزارة
الطالق تــــلك االســــتــــحــــقــــاقـــات
ـمـكنـة والسـيمـا انهم بـالسـرعة ا
افـنــوا زهـرة شـبـابــهم في خـدمـة
الدولة ومـؤسساتهـا وبالتالي رد
اجلــمــيـل يــكــون بـــتــأخـــيــر تــلك
ـشروعة )  وكان االستحـقاقات ا
العديد من جرحى القوات االمنية
قد خـرجوا بـتظـاهرة احـتجـاجية
ضـــد عــــرقـــلـــة تـــعـــويــــضـــاتـــهم
ومرتـبـاتهم الـتقـاعـدية مـطالـب
احلـــــــكــــــومـــــــة بــــــاالســـــــراع في
ـــطــالــبـــهم. وقــال االســتــجـــابــة 
تظاهـرون ان (جتاهل احلكومة ا
مـطــالـبـنـا وعـدم اعــطـاء شـريـحـة
اجلــــرحى حــــقــــوقـــــهم تــــســــبّب
ــشــكالت عــائــلـيــة وصــلت الى
هــجــر ذويـهم بــعــد ان اصـبــحـوا
) واضـافوا (ال نـسـتـطيع معـاق
ـــارســـة عـــمل اخـــر نـــتـــيـــجـــة
الصابـاتـنا الـبلـيـغة خالل مـعارك
الـتــحـريـر) داعـ احلـكومـة الى
ا يليق ستحقات  (اطالق تلك ا

بتضحياتهم).  

WOMOD KH « …U²H « sŽ Ã«d ù«

ÎUOKOz«dÝ≈ ÎU¹bMł XFH  w² «

Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

كــشـف خــبــيــر اقـــتــصــادي عن
ــشــاريع وجــود الــكــثـــيــر من ا
ــنـجــزة مــنـذ اخلــدمــيـة غــيــر ا
سـنـوات بـسـبب غـيـاب الـرقـابة
وعــدم مـــتــابــعـــة اجنــازهــا في
داعــيـا الـتــوقــيــتــات احملـددة  
احلـكـومـة الى ضـرورة تـشـكـيل
جلــان حتـــقــيــقــيــة تــتــابع تــلك
ــلـفـات عـلى ان تــشـمل جـمـيع ا
وزارات الدولة وال تقـتصر على
وزارة الــكــهـــربــاء فــقط . وقــال
مالذ االم لـ (الزمان) امس ان
(رئيس الـوزراء حيـدر العـبادي
ســـــحـب يـــــد الـــــوزيـــــر قـــــاسم
الفـهداوي عـلى ضوء الـتحـقيق
ــــشـــــاريع الـــــتي تـــــواجه فـي ا
مـــشــكالت كـــأنــشــاء مـــحــطــات

توزيع الكـهرباء فـي احملافظات
اجلــــنــــوبــــيــــة الـــتـي شــــهـــدت
تــظــاهــرات مـطــالــبــة بـتــوفــيـر
اخلـدمـات وبـاالخص الـكـهـرباء
التي بـدأت بالـتراجع مـع بداية
الــــصــــيف وارتــــفــــاع درجــــات
احلـــرارة بـــشــــكل مــــلـــحـــوظ)
ـــفـــتــرض واضـــاف (كـــان من ا
ـــشـــاريع ضـــمن اجنـــاز تـــلـك ا
تـوقـيتـات معـيـنة ومـحـددة لكن
بسبب الـتقصيـر ارجأ اجنازها
وتلكـؤها لسـنوات عدة  ما دفع
احلــكــومــة الى تــشــكــيل جلــان
حتـقـيـقـيـة لـلـكـشف عـن اسـباب
شح الطـاقة) مؤكدا ان (واجب
اللجان تشخيص حاالت التلكؤ
كـمــا تـعــد عـامل ضــغط الجنـاز
ـا يعـزز مطالب ـشاريع  تلك ا
ــــتــــظـــــاهــــرين في تــــوفــــيــــر ا

الـــــكـــــهـــــربـــــاء) ودعـــا االمــ
احلـكومـة الى (ضـرورة تشـكيل
شاريع اخلدمية تابعة ا جلان 
في الــــوزارات  االخــــرى الــــتي
تـــوقف الــعــمل بـــهــا مــنــذ عــام
 2013 واال يــقـتــصــر ذلك عـلى

الكهرباء فقط). 
بدوره  عد القيادي في حتالف
الـفـتح مـحـمــود الـربـيـعي قـرار
الـــعــبـــادي خـــطـــوة مـــتـــأخــرة
وجـــــاءت المـــــتــــــصـــــاص زخم
الـتظـاهرات. وقـال الربـيعي في
تصـريح امس  إن (الـتظـاهرات
ــطــالــبـــة بــتــحـــســ الــواقع ا
الـكـهـربـائي بـدأت مـنـذ سـنوات
عــدة واسـتــمـرت بــكل عـام دون
وجود اي حـلول مـا يؤشـر عدم
قــدرة احلـــكــومــة عــلى تــلــبــيــة

مطالب اجلماهير).

واضــــاف ان  (الــــتــــظــــاهــــرات
ـرجعـية هي االخـيرة وخـطبـة ا
الـقــواعـد الـتي انــطـلـقت مــنـهـا
احلـــكــومـــة التــخـــاذ الــقــرارات
االخـــيـــرة ومـــنـــهـــا ســحـب يــد

الفهداوي).
واوضح الربـيعي أن (محـاسبة
ــــقـــصــــرين أو ـــســــؤولــــ ا ا
الفاسدين هي جزء من واجبات
الـــعـــبــــادي رغم انــــهـــا جـــاءت
متـأخرة وكـان االجدر تطـبيـقها
مـــــنــــذ مـــــدة وضــــمـن حــــزمــــة
اصالحــات تــطــال الــعــديــد من
ـــســـؤولــــ الـــذين لم يـــؤدوا ا
واجـــبـــاتـــهم بـــشــكـل صــحـــيح
وانـــتـــشـــرت حـــاالت الـــفـــســاد
ؤسساتهم) على حد تعبيره.
الفـتا الـى أن (اخلطـوة االخـيرة
كـــــــانـت المــــــتـــــــصـــــــاص زخم

الـتـظــاهـرات وكـنـا نــتـمـنى ان
تــكـون تــصـحـيــحـيــة لـكــنـهـا ال
تــخـلــو من جــواب سـيــاســيـة)
وتــابع ان (الـدولـة التــدار بـهـذا

الشـكل وان جميع الـصالحيات
واحلــزم االصالحـيــة الـتي كـان
فتـرض اتخاذهـا منذ مدة من ا
طـويــلـة لم تـتـخـذبـحق عـدد من
الـوزراء الـذين اسـاءوا لـلـشعب
ولـم يـقـدمـوا واجـبـاتـهم بـشـكل
يــلــبي طــمــوحــات اجلــمــاهــيـر

طالبة بتوفير اخلدمات). ا
وأصـدر الـعـبـادي أمـراً بـسحب
يد  الـفهداوي من الـوزارة  بعد
ثالثة أسـابيع من انـدالع موجة
االحـتـجاجـات في الـعـراق التي
نـــددت بــشـــكل خــاص بـــنــقص
ـــــــزمـن في الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء ا
الــبالد.وأفــاد بــيــان صــادر عن
مـكـتبه اإلعالمـي بأن (الـعـبادي
أمـر بسـحب يـد الفـهـداوي على
خلفية تردي خدمات الكهرباء).
من جـــــهــــتـه اكــــد مـــــصــــدر أن

الـعبـادي أمـر بفـتح حتـقيق في
مــلــفــات الــعــقــود والــتــوظــيف
ــنــجـزة. في ــشـاريع غــيــر ا وا
غــضـون ذلـك عــلق الــفــهـداوي
عــــلى قــــرار بــــســـحـب يـــده من

الوزارة .
ورحب الــفـهـداوي فـي تـصـريح
امس (بـقـرار الـعـبـادي بـسـحب
ـالكـات الـعـلـيا الـيـد) وطـالب (ا
فـي الــوزارة بــالـتــعــاون مع اي
جلـنـة حتـقيـقـيـة بهـدف ايـصال

احلقائق).
ثنى  الى ذلك اعلنت محافظة ا
عن موافـقة الوزاريـة دعم قطاع
تـولـيــد الـطـاقــة . وقـال مـعـاون
احملـافظ لـشـؤون الطـاقـة حـامد
احلسيـني في تصريح امس ان
(الوزارة تعهدت بأعادة تشغيل
مـحـطـة الـديـزالت ذات قدرة 60

ـتــوفـقـة مــنـذ عـام مـيــكـا واط ا
 2013 اضـــــــافــــــة الى اعــــــادة
تأهيل مـحطة السـماوة الغازية
وكــــذلك تــــخـــصــــيص االمـــوال
شروع الالزمة اليصال الـطاقة 
ام الــعـصـافـيــر الـسـكـني). وفي
مـحـافــظـة كـركــوك أفـاد مـصـدر
في دائــرة كـــهــربــاء احملــافــظــة
بتـفجير مـحطة كـهرباء الـفتحة
من قـبـل مـســلـحــ مـجــهـولـ

جنوب غربي احملافظة.
ـصدر في تـصريح امس وقال ا
إن (مـجــامـيع مــسـلــحـة تــابـعـة
لــداعش قــامت بــحــرق مــحــطـة
كهرباء قريـة ذربان قرب منطقة
ـا أسفر عـنه أحتراق الفـتحة 
احملــــطـــــة الــــتـي تــــعـــــمل وفق
مـــغـــذيـــات  10-16مـــيـــغـــاواط
ومــرتــبـــطــة بــخط  33 -11كي

فـي). وافـتـتح اقـلــيم كـردسـتـان
مـــحـــطـــة لـــتــــولـــيـــد الـــطـــاقـــة
الـكهـربائـية بـقدرة  400كي في
بـناحيـة تكـية الـتابـعة حملـافظة

السليمانية . 
وقــال رئــيس حــكــومــة االقـلــيم
نـــيـــجـــرفـــان الـــبـــارزاني خالل
مـــراسم االفـــتـــتـــاح ان (هـــنــاك
مــشـــكــلـــة في تــأمـــ الــرغـــبــة
ـتـزايــدة السـتـهالك الــطـاقـة) ا
مـبـيـنـا ان (احلـكومـة سـتـعـتـمد
عــلى نـظــام الــعـدادات الــذكــيـة
لــتـرشــيــد اســتـهالك الــطــاقـة).
ويــخــطط الــعــراق في حتــقــيق
ربط كهربائي مع دول اخلليج .
وكــشــفـت وزارة اخلــارجــيـة ان
(لــدى الــعـــراق خــارطــة طــريق
لـتـحـقيق الـربط الـكـهـربائي مع

دول اخلليج).  قاسم الفهداوي 
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الى ان (الـسـعـوديـة تـعمـل على
أن يـــكـــون إصــدار تـــأشـــيــرات
ــــــقـــــبـل من احلـج لــــــلـــــعــــــام ا

بغـــــداد).
فــيـمـا اعــلـنت الــهـيــئـة الـعــلـيـا
لــلـحج والــعـمــرة عن عـبـور 40
حــافـلـة تـقـل الـدفـعـة االولى من
حـجـاج الـبـر عـبـر مـنـفـذ عـرعـر
ــــتــــحـــدث احلــــدودي. وذكــــر ا
الـرسـمي بــاسم الـهـيــئـة حـسن
فـهـد الـكنـاني امس ان (الـهـيـئة
فـــوجت الـــســـبت اولى قـــوافل

وزارت عـهد اقـارب فـقـدوا احـد ابـنـائـهم ويـدعى عز
الـتمـيمي في مـواجهـات مع اجلـيش االسرائـيلي في
ـاضي. ووضـعت بـعـدهـا بـاقة البـلـدة في حـزيـران ا
من الـزهـور عــلى قـبـر الـرئـيس الـفــلـسـطـيـني يـاسـر
عــرفـات فـي رام الـله وتــوجــهت الى مــقــر الـســلــطـة

الفلسطينية.
وفي بيـان بثته وكـالة االنبـاء الفلسـطينـية (وفا) قال
الـرئـيس الـفـلـسـطـيني مـحـمـود عـبـاس ان "الـتـمـيمي
ـوذجا لـلـنضـال الـفـلسـطـينـي لنـيل احلـرية تـشـكل 

ستقلة". واالستقالل وإقامة دولتنا الفلسطينية ا
قاومة واضاف عـباس الذي اسـتقبل الـتميـمي ان "ا
ــواجـهـة الـشــعـبـيــة الـســلـمــيـة هي الــسالح االمـثل 
غـطــرسـة االحـتالل وإظــهـار هـمــجـيـته أمــام الـعـالم
أجمـع". وحرصت السـلطـات االسرائيـليـة على احلد
من التـغطـية االعالمـية الطالق سـراح عهـد التـميمي
ووالدتـهـا من خالل نشـر معـلومـات مـتنـاقضـة حول
ـكــان الـذي سـتــعـودان مــنه الى الـضــفـة الـغــربـيـة ا
احملـتـلــة. وأوقـفت الـســلـطـات االســرائـيـلــيـة الـسـبت
ايـطـالـيـ اثـنـ وفـلـسـطـيـنـيـا بـعـد ان رسـمـا لـوحـة
جـداريــة لــعــهــد عـلـى اجلـدار الــفــاصل الــذي بــنـته

اسرائيل في الضفة الغربية.

{ القـدس (أ ف ب) - خـرجت الـفتـاة الـفلـسـطيـنـية
الـتي أصـبــحت رمـزا لـلــمـقـاومــة الـفـلــسـطـيــنـيـة من
دة ثـمانية السـجن امس االحد بعد قـضائها عـقوبة 

. اشهر لصفعها جندي اسرائيلي
ــان الـتي ونــقـلت عــهـد ( 17عـامـا) ووالــدتـهــا نـار
سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة من سجن شارون
في اســرائـيل الى الــضـفــة الــغـربــيـة احملــتـلــة حـيث
تـحدث بـاسم مصـلحـة السـجون تقـيمـان بحـسب ا

االسرائيلية اساف ليبراتي.
وشـكــرت عـهـد الــتي وضـعت عــلى كـتـفــيـهـا كــوفـيـة
بـــالـــلـــونـــ االبـــيض واالســـود احلـــشــد الـــذي أتى
قـاومـة مسـتـمـرة حتى انـتـهاء السـتـقـبالـهـا وقالـت "ا

االحتالل".
ورافق عــهـد ووالــدتــهـا جــنــود اســرائـيــلــيــون حـتى
بلـدتهما النبي صـالح حيث سلمت الفـتاة باكية على
اقـارب واصــدقــاء اتـوا لــلـتــرحـيـب بـهــا عـنــد طـريق
صغـير مؤد الى القـرية. وتوجهت بعـدها مع والديها

الى منزل االسرة وسط حشد يردد هتافات.
وبـعـد ذلـك احـاط بـاسم الـتـمـيـمـي والـد عـهـد بـابـنـته
وزوجـتـه في طــريــقــهــمــا الى مــنــزل الــعـائــلــة وسط

هتافات للحشد "نريد ان نعيش احرارا".
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