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طبعة العراق 
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حــذر نـاشــطــون احلــكــومـة من
خــطـوة مــنح رواتب تــقــاعــديـة
لـلــمـسـؤولـ عن اربع سـنـوات
خـــدمـــة النه يـــخـــالف مـــبــاد
ـطالـبـات بالـقـضاء االصالح وا
عــلى الــفــســاد. كــمــا ســيـحــمل
ـيـزانيـة الـعامـة لـلدولـة اعـباء ا
ماليـة اضافية فيمـا عد خبراء
فـي الــــــشـــــأن االقــــــتــــــصـــــادي
والقانوني قرار احالة احلكومة
الـسـابــقـة عـلى الـتـقــاعـد بـغـيـر
ـــيــز طـــبــقــة دون ـــنــصف و ا
اخـــــــرى. وقــــــال اخلـــــــبـــــــيــــــر
االقـــتـــصــادي داود عـــبـــد زايــر
لـ(الـــزمــان) امس ان (مـــفـــهــوم
الـتـقـاعـد هـو اسـتـقـطـاع مـبـالغ
ـــكـــلف ـــوظـف ا مـــالـــيــــة من ا
بـــاخلـــدمــــة االمـــريــــة عـــلى ان
يـسـتـرجع الـيه كـراتب تـقـاعدي
ــقـررة) بــعـد انــهــاء اخلـدمــة ا
ــسـؤولـ واضــاف ان (اغـلب ا
في احلــــكــــومــــة ال يــــتــــجــــاوز
فــكـيف خــدمــتــهم  4 ســنـوات 
ـــكن لـــهـــيــئـــة الـــتـــقـــاعــد ان
تــســتــقـطـع نــسـبــة من الــراتب
ــدة ومــنــحه راتب خالل هــذه ا
ـــدى احلــيــاة?) الفـــتــا الى ان
(قـرار احلـكـومـة بـأحـالـة رئيس
الـوزراء  والــوزراء الــســابــقـ
ـنــصف عــلى الــتــقــاعــد غــيــر ا
يزانية اعباء اضافية ويحمل ا
وعدم مقدرة هيئـة التقاعد على
بـالغ والتي تـقدر تـغطـية تـلك ا
وتابع اليـ لـكل مـسؤول)  بـا
وضوع سياسي زاير ان (هذا ا
 اكـــثـــر مـــا هـــو قـــانـــوني). من
جـانبه رأى اخلـبـيـر الـقـانوني
طــارق حـــرب ان لـــيس جـــمــيع
احملال على التقاعد يحصلون
عـلى تـلك االسـتـحـقـاقـات. وقال
حــــــرب لـ (الــــــزمــــــان) امس ان
(احـالــة رئـيس احلـكـومـة عـادل
ــهـــدي رئــيس مـــجــلس عـــبــد ا
الـوزراء السـابق والـوزراء على
ـوجب مـرسـوم الـتـقـاعـد جـاء 

ـرسـوم الـذي اصـدره شـبــيه بـا
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
بــأحــالـــة رئــيس اجلــمــهــوريــة
الــــســــابـق ونـــوابـه واعــــضـــاء
مـجلس الـنواب عـلى الـتقـاعد)
مــــــشــــــيــــــرا الى ان (جــــــمــــــيع
ــذكــورين هـم مــحــالــون عــلى ا
ــوجب الــدســتــور الــتــقـــاعــد 
ـا انـتخب غـيرهم والـقانـون طا
وهــذا ال يـــعــني ان جــمـــيــعــهم
سيحصلون عـلى االستحقاقات
الــتـقـاعـديـة الن هـنـاك من اعـيـد
ـان انــتــخــابه نــائــبــا في الــبــر
وبــالـتـالي سـيــفـضل احلـصـول
ــانـيـة عـلى اخملــصـصـات الــبـر
الـتي تفـوق الراتب الـتقـاعدي)
مبيـنا ان (هنـاك قوان شرعت
العطاء رواتب تقاعدية العضاء
اجلـمــعـيـة الــوطـنـيــة واعـضـاء
مـــجــلـس الــنـــواب الــســـابــقــ
بــدرجــة وزيــر حــتى وان كــانت
مؤكدا خدمـتـهم شهـرا واحدا) 
ـــــطــــالـــــبــــات انـه بـ (رغم مـن ا
ـــــســـــتـــــمــــرة اللـــــغـــــاء تـــــلك ا
االسـتـحـقـاقـات اال انه ال تـوجـد
جـــدوى من ذلك).  فـــيـــمـــا دعــا
ـهـدي الى عدم نـاشطـون عـبد ا
صرف استحقـاقات للمسؤول
احملـالـ عـلى الـتـقـاعـد كـونـهـا
وحد مخالفـة لقانون التـقاعد ا
الـــــذي نص عــــــلى ان تـــــكـــــون
اخلـدمة الـفـعلـيـة ال تقل عن 15
عــــامــــا. وقـــالــــوا في احــــاديث
لـ(الــزمـان) ان (قــرار احلـكــومـة
بأحـالة رئـيس الوزراء الـسابق
والــوزراء عـلى الـتــقـاعـد يـرهق
ـيـزانـيـة الــعـامـة ويـعـد نـهـبـا ا
ألمــوال الــبـــلــد بــاالضــافــة الى
تـــمــيـــيــز طـــبــقـــة دون اخــرى).
واضـــــافــــوا  ان (اســـــتـــــمــــرار
احلــكــومــات عــلى هــذا الــنــهج
ـطــالـبـة يــخـالف االصـالحـات ا
بـالقـضاء عـلى الـفسـاد وتوفـير
اخلـــــــدمـــــــات وفـــــــرص عـــــــمل
للـعاطـل فـفي كل دورة نيـابية
ـوازنــة اعـبــاء ثـقــيـلـة نـحــمل ا
وبالتالي تعجـز عن تغطـيتها  

ــواطن هــو الـضــحــيـة يــكـون ا
لـتـغـطـيـة تلـك االعبـاء من خالل
زيادة الـرسـوم والضـرائب على
مهددين بـيعـات والعـقارات)  ا
احلـكـومـة (باالحـتـجـاج اليـقاف
ـــهــزلــة وانـــفــاق امــوال هــذه ا
ـسـؤولـ خـدمـوا اربع طـائـلـة 
سـنوات فـقط وكـانوا مـتـنعـم
بـــخـــيـــرات الـــبالد طـــوال تـــلك
الـســنـوات) مـطــالـبـ مـجـلس
ـــهـــدي الى الــــنـــواب وعـــبــــد ا
سـاواة ب مـكونات (حتقـيق ا
الشعب وعـدم تمييـز طبقة دون
اخــــــــرى مـن خـالل اعــــــــطــــــــاء
ـــــســـــؤولـــــ رواتـب تـــــقــــدر ا
اليــ لــلــشــخـص الــواحــد بــا

واخــــرين يــــقــــبـــضــــون رواتب
تـقــاعـديـة ال تـتـجـاوز  700الف
ديـنــار لــكل شــهـرين فــضال عن
الـــعــمل عـــلى تــوحـــيــد قــانــون
التـقاعد وتـوحيـد الرواتب على
اســاس اخلــدمـة). وأحــال عــبـد
ـهـدي سـلـفه حـيـدر الـعـبـادي ا
وحـكـومـته عـلى الـتـقـاعـد.وجاء
في األمـر الديـواني الـصادر من
مــكـتـب رئـيس الــوزراء احلـالي
ـنح مـجـلس الـنـواب (بــالـنـظـر 
بــدورته االنـتــخـابــيــة الـرابــعـة
الثقـة للحـكومة وأدائهـا اليم
الـــدســتـــوريـــة وإســتـــنــاداً الى
ــمــنــوحــة لــنــا الــصالحــيــات ا
ـوجب الـدسـتـور تـقـرر إحـالة

رئــــيس وأعـــضـــاء احلـــكـــومـــة
الـسـابـقة الى الـتـقـاعـد بدءاً من
تـــــــاريخ  25 تــــــشـــــــرين االول
ـعنـية ـاضي وعلى اجلـهات ا ا
تـــنـــفــيـــذ هـــذا االمـــر). ويــنص
قــانـون الـتـقـاعـد عـلى ان تـكـون
اخلدمـة الفـعلـية لـلموظف ان ال
تــــــقـل عن   15 ســـــــنــــــة لــــــكن
القوان السابقة والتي فصلت
ـسؤول الكبار على مقاسات ا
هـي خـــــــــارجــــــــة عـن الـــــــــنص
القانـوني وروح قانون الـتقاعد
الــــذي هـــو بـــاالســــاس يـــخـــدم
شـــريـــحـــة واســـعـــة من ابـــنــاء
ــســؤولـ . الــشـعـب ال كـبــار ا
وقـــدم عـــدد مـن الـــنـــواب خالل

الدورة الـسابقـة مقتـرحا اللغاء
ادة  37 من قــانـون الـتـقـاعـد ا
ـــطــالب اجلــديـــد اســتـــجــابـــة 
ـــتـــظــــاهـــرين  لـــكــــنه جـــوبه ا
ــان  وردته بــالــرفض من الــبــر
احملـــكـــمــــة االحتـــاديــــة وبـــقي
ــتـقـاعـدون الـذين لم يـخـدمـوا ا
سوى اشهر معـدودة يتقاضون
رواتب تـقاعـدية ضـخـمة اثـقلت
كــاهل مـيـزانـيــة الـدولـة.وكـانت
ـــالــــيـــة فـي حـــكــــومـــة وزارة ا
الـــعـــبــادي قـــد اوقـــفت جـــمــيع
الــرواتب الـتــقــاعـديــة العــضـاء
اجلـمــعـيـة الــوطـنـيــة والـنـواب
السـابقيـ من اجل سد الـعجز

وازنات السابقة .  في ا
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قضت محكـمة جنايـات محافظة
بــــابـل بــــاعـــــدام قــــاتـل مــــديــــر
اجلــــــوازات فـي احملــــــافــــــظـــــة
واوضح مجلس الـقضاء االعلى
ان  ذلـك جـــاء وفــــقــــا لـــلــــمـــادة
الــرابــعــة من قــانــون مــكــافــحـة
االرهاب. وقال اجمللس في بيان
امـس  ان (الـــهــيـــئـــة األولى في
محكمة اجلنايات نظرت بقضية
دان بـقتل مـدير اجلوازات في ا
احملـــافــــظــــة وقـــضـت حـــكــــمـــا
بإعـدامه) وأضاف أن (احملـكمة
ـتحصـلة ومـنها رأت أن األدلة ا
ـراقــبـة مـا رصــدته كــامـيــرات ا
ــــتــــهم في دور واعــــتــــرافـــات ا
تهم) التحقـيق كافية لـتجر ا
مــــشـــيـــرا الـى انـــهـــا (أصـــدرت
قـرارهــا بــاإلعـدام شــنــقــا حـتى
دان وفـقـا ألحـكام ـوت بـحق ا ا
ــــادة الــــرابــــعــــة مـن قــــانـــون ا
مكافـحة اإلرهاب رقم  13 لسنة
2005). وافاد مـصدر امني في
ــاضـي بـأن  6 تــشــرين االول ا
تهم قوة من الداخلية اعتقلت ا
قتـل مدير اجلنسية الرئيسي 

العقيد صفاء الدليمي. 
 وكشف رئيس مجـلس محافظة
بـغداد ريـاض العـضـاض عن ما
حــدث في ســاحـة عــدن بـبــغـداد
ــشــادة الـتي حــدثت بـ بــعـد ا
افـــراد مـن حـــمـــايــــته وشـــرطي
مـــــرور فــــيـــــمـــــا اشــــار الى ان
الــتـحـقــيق بـهــذه احلـادثـة جـار
ــــقـــــصــــر.وقــــال حملــــاســـــبــــة ا
العضـاض في تصريح  انه (من
خالل مــســيــرتـــنــا والــعــمل في
ادارة مـجـلس مـحـافـظـة بـغـداد
فــهـنـاك تـعـاون كـبـيـر وتـنـسـيق
عــــال بـــ اجملــــلس والــــقـــوات
ا االمـنـيـة بـجـمـيـع صـنـوفـهـا 
ـرور ورجـالـهـا), فـيـهـا شـرطـة ا
واضـــاف ان (احلـــادثـــة وقـــعت
بـالسـاعة الـرابـعة والـنصف في
مـنــطــقـة ســاحـة عــدن بـبــغـداد
حيث كـنت مـتوجـها من مـجلس
احملـافـظـة الى مـهـمـة في قـضاء
ابــو غـريب) مــشـيــرا الى (انـنـا
اضطـررنا الى سـلك الطريق في
الـســاحـة لــكــون احـد اجلــسـور

ــر عــلــيه قــطع من قــبل الــذي 
الــــقــــوات االمــــنـــــيــــة) وتــــابع
العضاض ان (اجلميع يعلم انه
قــبل فـتـرة اسـتــهـدف انـتـحـاري
يرتدي حزاما ناسفا موكبي في
سـاحـة عـدن اسـفـر احلـادث الى
استـشهـاد وجرح عـدد من افراد

حمايتي).
 مــشــيـرا الى انـه (عـنــد وصـول
كون من سيارت فقط موكبي ا
ـكــتـظـة بــحـركـة الى الـســاحـة ا
السـير اقدم احـد افراد احلـماية
عــلى فـتح الــطـريق امــام حـركـة
الـسـيـارات اال ان احـد عـنـاصـر
نع احلماية رور قـام  شرطة ا
ودفـع احـــدهم االمـــر الـــذي ادى
الـى حــــــــدوث تــــــــشـــــــــابـك دفع
واطن الى التدخل وفضه) با
واضاف (اصدرت امرا لـلحماية
بـاالنـسحـاب فـورا من الـسـاحة
اال ان احــد الــضــبـاط االمــنــيـ
وجـود  في مكان احلـادثة اكد ا
انه ال بـد من اجــراء حتـقـيق مع

عناصر احلماية).
 مــؤكــدا مــوافـــقــته (فــورا عــلى

اجراء حتقيق اصولي).
ـكـتب الـوكـيل فـيـمـا اكـد  بـيـان 
األقدم لوزارة الدخـلية انه  على
ضـوء مـا  تداولـه علـى مواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي حــول
قـضـيـة االعتـداء عـلى مـنـتـسبي
ـرور بالقـرب من ساحة شرطة ا
ـوضـوع عـدن وبــعـد مـتـابـعـة ا
مـن الــوكــيل االقــدم فــقــد اصـدر
قـاضي الـتحـقـيق اخملـتص امراً
سؤول بإيقاف حمايات احد ا
الــذين قــامـــوا بــاالعــتــداء عــلى

ــرور اثـــنــاء اداء مـــنــتـــســبـي ا
واجـبـهم) وقـال  بـيـان امس ان
(الوزارة لن تـتهاون في تـطبيق
القانون وحـماية منـسوبيها في
ذلك),واعـــلـــنت قـــيـــادة شـــرطــة
مـحـافـظـة ذي قـار ان (شـابـاً في
الـثــامـنــة عـشــر من عـمــره أقـدم
عـلى قتل صـبي يـبلغ مـن العـمر
 14عاما بـواسطة إنـبوب حديد
عــلى خــلــفـيــة مــشــاجـرة فــيــمـا
بــيــنــهــمــا حــول مــبــاراة بــكــرة
القدم) وأضـاف انه ( القبض
تهم من قـبل مركز شرطة على ا
الـثـورة فـيـمـا قـام خـبـراء األدلـة
اجلـــنــائـــيـــة بــإجـــراء الـــكــشف
الظـاهري على اجلـثة وإرسـالها
إلى شـعــبـة الــطـبـابــة الـعــدلـيـة
إلكـمـال اإلجـراءات). وألـقت قوة
أمـنـيـة الــقـبض عـلى مــتـهـمـ
أثـــنـــ في قـــضـــاء أبــو غـــريب
الــتـابع حملـافـظــة بـغـداد . وقـال
بيـان لقـيادة عمـليـات بغداد  ان
(الـــقـــوات األمــنـــيـــة في قـــيــادة
الـعــمـلـيـات  ألـقت الـقـبض عـلى
مــتــهــمــ اثــنــ الرتــكــابــهــمـا
ـــة اغـــتـــصــاب فـــتـــاة في جـــر
منطقة العمارات السكنية ضمن

القضاء). 
وألقت قـوة أمنـية الـقبض على
اثــنــ مـن عــنـــاصــر داعش في
بغداد.وقال بيان العالم الشرطة
االحتــــــــاديـــــــة امـس  انـه (وفق
مـعـلـومـات أمـنـيـة ألقـت قوة من
الــلـواء  8 الــفــرقـة  2 بــإســنـاد
وحــدة اســـتــخـــبــارات الـــلــواء
الـقـبض علـى اثنـ من عـنـاصر
مــا يـســمى واليـة شـمــال بـغـداد
ــطــلــوبــ قــاطع الــنــبــاعي وا

ادة 4 ارهاب). قـضـائـيـاً وفق ا
كـــمـــا الـــقت الـــقــوات االمـــنـــيــة
القـبض عـلى متـهمـ باالبـتزاز
في مــنـطــقــة نــفق الــشــرطـة في
بـــــغــــداد .وقـــــال بـــــيــــان العالم
عمليات بغـداد ان (قوة مشتركة
شاة 54 من استخبـارات لواء ا
ومفـرزة من مكـافحـة إجرام حي
اخلـضــراء تـمـكـنت من اعـتـقـال
مـتـهــمـ اثـنــ بـكـمــ مـحـكم
نـطقـة وباجلرم نصب لـهم في ا
ـشهـود أثـناء قـيـامهـم بابـتزاز ا
ـواطـنـ مــبـلغ قـدره 50 أحــد ا

الف دوالر).
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ــعــلــمــ عــبـاس نــاشــد نــقــيب ا
الـــســوداني الـــرئـــاســـات الــثالث
بـاشر وهيـئـة النـزاهة الـتـدخل ا
في مـا وصـفه بـاخلـرق الـقـانـوني
الذي ارتكبه وزير الـتعليم العالي
والــــبــــحث الــــعـــلــــمـي الـــســــابق
عبـدالـرزاق العـيـسى عـبر تـكـليف
أحـد االشـخـاص لـرئـاسـة جـامـعة
ـأمــون االهـلـيه عــلى مـرحــلـتـ ا
االولى بــاصــدار كــتــاب تــســيــيــر
ـرحلـة الثـانـية بـأصدار أعمـال وا
كـــتـــاب االصـــالــة قـــبـل مــغـــادرته
متجاهال مرشح نصب بيوم  ا
عـلمـ باعتـبارهـا اجلهة نقابـة ا
ؤسسـة للجـامعة  حـسب قانون ا
الـــتـــعـــلـــيم االهـــلي الـــصـــادر من
ــنـشــور في صـحــيـفـة الـوزارة وا
الـوقـائع الــعـراقـيــة الـذي تـضـمن
ادة  18الـفـقــرة االولى  احـقـيـة ا
ـــؤســســـة في تـــرشــيح اجلــهـــة ا
رئيس اجلامـعة ويراعى الـتجديد

رة واحدة فقط.
ولوح السوادنـي في (اللجوء الى
احملـكــمــة االداريـة الســتـرداد حق

الـنــقـابــة الـذي اغــتـصــبـته وزارة
تمـثلة بـوزيرها التعـليم العـالي ا
االسبق ح قام بتـجاهله جلميع
االجـــراءات الــــقـــانـــونــــيـــة الـــتي
اســــتــــمـــــرت نــــحــــو عــــام كــــامل
ـوافــقـات واسـتــحـصــال جـمــيع ا
اخلاصـة بـتـعـي مـرشـحـنـا الذي
ـطلـوبة يحـمل الـدرجة الـعلـمـية ا
فــضـال عن انه يــشـــغل مــنـــصــبــا
ـــســتـــوى في اجلـــامـــعــة رفـــيع ا
الــتــكـنــولــوجــيــة  ) مــوضــحـا ان
(الـعــيـسى  صــادق عـلى مــحـضـر
االجـــــــتــــــمــــــاع االولـي اخلــــــاص
ـشـكـلة في بـتـوصيـات الـلـجـنـة  ا
الـــوزارة الـــتي تـــالـــفت من وكالء
الـــــوزيـــــر الـــــعــــلـــــمـي والــــفـــــني
ومستشاره ومدير التعليم االهلي
ومـعـاونه الـذين قـرروا بـاالجـمـاع
افــضـــلــيـــة مــرشح الـــنــقـــابــة من
النـاحـيـة االداريـة والعـلـمـيـة على
ـــرشــحـــ بــعـــدد ســتــة بــقـــيــة ا
اشـخـاص وفق الـتـوصـيـات الـتي
رفعت للعيسى في محضر اللجنة
وقع من قبل اجلـميع ومـصادقة ا

الوزير شخصيا عليه).
واستغـرب السـوداني من (تراجع

الوزير االسـبق  عن التـوقيع على
االمـــر الـــوزاري الـــنــهـــائـي الــذي
ينص عـلى تعـيـ مرشح الـنقـابة
ـامـون اجلــامـعـة ـنــصب كـلـيــة ا
حتت ذريعـة تـعرضه الى ضـغوط
من قبل عـدد من اجلهـات لم يعلن
عـنــهــا و اصـدار امــرين بــشـكل
متقارب لشخص اخر حتت ذريعة
انه مـــرشح مــجـــلس الــكـــلــيــة ) 
مـشــيـرا الـى ( ان الـنــقـابــة جلـأت

الى الدائرة الـقانونـية في االمانة
الــعــامــة جملــلس الــوزراء لــشــرح
الــقــانــون بــهــذا الــصــدد وجـاءت
االجابة بان وزارة التعليم العالي
خـالفـت القـوانـ في تـعـيـ غـير
مرشح الـنقابـة وتمت مـخاطـبتهم
بذلـك اال ان العـيـسى لم يـعـير اي

اهتمام لهذه االجراءات).
واكـد الــســوداني ان ( االجـراءات
التي اتبـعت في الوزارة   ألصدار

االمـــر الــوزاري لـــتـــســنـم مــرشح
أمون النقابة منصب عميد كلية ا
اجلامـعـة كانت طـويـلة جـدا حتى
شــارفت عــلى الــنـهــايــة من خالل
مخاطبتهم للجامعة التكنولوجية
وطلبهم باعفاء مرشح النقابة من
منصبه الـذي يشغـله في اجلامعة
لــــيـــتــــســـنـى لـــهم اصــــدار االمـــر
الــوزاري في تــكــلــيـفــة لــلــمــهــمـة
اجلديدة وتكون االجابة خالل 48
ساعـة  لكن سـرعان ما ركـنت هذه
االجــراءات و تـــعــيـــ شــخص
فـشل في مـقـابـلـة الـلـجـنـة الـفـنـية
). واعـــرب ــــرشـــحــــ جلـــمــــيع ا
الـــــســـــوداني عـن (اســـــفه جتـــــاه
مـاتـقـوم به الــوزارة  من مـخـالـفـة
القـوان الـتي شـرعتـهـا بنـفسـها
وعـدم افــســاح اجملـال لــلـكــفـاءات
ــيــة اخملــلــصــة  لــقــيــادة االكــاد
ـؤسـسـات الـتــعـلـيـمـيـة من اجل ا
االرتقـاء بهـا الى صف اجلامـعات
ــيـة الــرصـيــنــة السـيــمـا ان الـعــا
الـــوزارة  في كـل بـــلـــدان الـــعـــالم
ا تـقدم تـعد واجـهة حـضاريـة   ا
تـقـدمه مـن خـدمـات عـلــمـيـة تـرفع
.( ستوى االجتماعي للمواطن ا
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وفي أيــــار/مـــايـــو 2017تـــبـــنّى
تنظـيم الدولـة اإلسالمية هـجوماً
عـلى حـافـلــة كـانت تـقلّ حـجّـاجـاً
أقبـاطاً عـلى الطـريق نفـسه الذي
حــصل عــلــيه اعــتــداء اجلــمــعـة
كانـوا متّـجهـ إلى الديـر نفسه.
وأسـفـر ذلك االعـتـداء عن سـقـوط

 28 قتيال.
وفي كـــلــــمـــة أدلى بــــهـــا أثـــنـــاء
مــــشـــاركــــته فـي مـــؤتــــمـــر دولي
للشباب في مـنتجع شرم الشيخ
ــصـــري عـــبــد أشـــار الـــرئــيـس ا
الــفــتــاح الــســيــسي الـى اعــتـداء
اجلــمــعــة قـائال "عــنــدمــا يــسـقط
صـري ايـا مـا كـان من هو (الى ا
أي ديـــانـــة يـــنــتـــمي) فـي حــادث
ــنــا ويـؤلم كل إرهــابي فـهــذا يـؤ

." صري ا
واضـاف في الـكـلـمـة الـتي بـثـها
ــصــري االحـد أن الــتـلــفــزيـون ا
ـــصــريــة تــتــعــامل مع "الــدولــة ا
مـواطـنـيـهـا بال تـمـيـيـز بـ رجل
امـراة أو بــ دين وديـن". وتـابع
"الـدولـة اآلن باتـت معـنـيـة بـبـناء
واطنـيها في كل مجتمع كنائس 
جـديـد ألن لـهم حق الـعـبادة مـثل

اآلخرين".

{ الــفـاتــيـكــان (أ ف ب) - أعـرب
البـابا فـرنـسيس امس عن "األلم"
بــعـــد االعــتــداء اجلــهــادي الــذي
اسـتـهـدف اقـبـاطـا وأوقع سـبـعـة
قتلى وسبعـة جرحى اجلمعة في
مـصــر. وقـال الـبـابــا من الـنـافـذة
ـــطــلـــة عــلى ســـاحــة الـــقــديس ا
بطـرس في الـفاتـيكـان "اعرب عن
األلم بعد االعتداء اإلرهابي الذي
اسـتـهـدف قـبل يـومـ الـكـنـيـسـة

القبطية في مصر".
 وأضـاف الـبـابـا الـذي زار مـصـر
في نيسان/أبريل " 2047أصلي
من أجل الـضـحـايـا الـذين قـتـلـوا
جملـرد أنــهم مـسـيــحـيـون". وقـتل
 19جهـاديـا نـفذوا االعـتـداء ضد
األقـبــاط في تـبــادل إلطالق الـنـار
مع الــشــرطـة كــمــا أعــلـنت وزارة

صرية األحد.  الداخلية ا
ودفت أســر الــضــحــايــا الــقـتــلى
الــسـبـت في أجــواء من الــغـضب
ـنيا على بعد 250 في محافظة ا
كـلم جــنـوب الـقـاهــرة. واجلـمـعـة
فتح مجـهولون الـنار على حـافلة
تـنـقل حـجـاجـا أقـبـاطـا مـا أسـفـر
عن سـقوط سـبـعـة قتـلى وسـبـعة
جـرحى في اعـتــداء أعـلن تـنـظـيم
الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه

ــاثل بـــعـــد عــام عـــلى هـــجـــوم 
لــلــتــنـــظــيم اســتـــهــدف االقــلــيــة

سيحية. ا
ـتـورط وقتل  19مسـلـحا من ا
في االعـــتـــداء عـــلى االقـــبــاط في
ـنــيـا اجلـمــعـة في اشــتـبـاك مع ا
ـديـنــة بـحـسب الـشــرطـة قــرب ا
ـصـرية بـيـان لوزارة الـداخـلـيـة ا

االحد.
وأكــدت الـداخــلـيــة أن "مـواجــهـة
قـــتــالــيــة" وقــعـت بــ "عــنــاصــر
إرهــــابـــيـــة" وقــــوات االمن الـــتي
ـــنــطــقــة دهـــمت مــخــبـــأهم في ا
الــصــحـراويــة بــغــرب مـحــافــظـة

نيا. ا
وهي احملافـظة نـفسهـا التي وقع
فــيـــهــا االعــتــداء اجلــمــعــة عــلى
حافلة تـقل حجاجا أقـباطا كانوا
عــائــدين مـن زيــارة لــديــر االنــبـا
صـمـوئـيـل مـا اسـفـر عن سـقـوط

سبعة قتلى.
وجـاء في الـبــيـان أن "مـعـلـومـات
قـطـاع األمن الــوطـني كـشـفت عن
تـمـركـز مــجـمـوعـة من الـعـنـاصـر
الحـقات اإلرهابـية الـهـاربة من ا
األمنـيـة وهم من عنـاصـر اخللـية
ـنــفـذة لـلـحــادث (ضـد االقـبـاط) ا
ناطق اجلبلية بالظهير بإحدى ا

الــصــحـراوي الــغــربي حملــافــظـة
نطقة نيا (...) فتمت مـداهمة ا ا
وقـــامت الـــعــنـــاصــر اإلرهـــابــيــة
بــإطالق الـنــيــران جتـاه الــقـوات
ـا دفـعـهـا لـلـتـعـامل مع مـصـدر
ـواجهة النـيران وعـقب انتـهاء ا
الـقـتـاليـة تـبـ أنـهـا أسـفرت عن
مـــــقـــــتل  19مـن الـــــعـــــنـــــاصـــــر

اإلرهابية".
وتبـنّى تـنظـيم الـدولة اإلسالمـية
اعتـداء اجلمـعة وهـو األوّل الذي
يــسـتــهـدف األقــبـاط مــنـذ نــهـايـة
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أطــلــقت الـســلـطــات الــسـعــوديـة
لـيـارديـر الـولـيد سـراح شـقيـق ا
بن طالل األمـيـر خـالـد بن طالل
بــعـــد نــحـــو عــام مـن اعــتـــقــاله
الـســبت وسط تـزايــد الـضـغـوط
ملـكة منـذ اغتيال الدوليـة على ا

الصحفي جمال خاشقجي.
وأكـد خــبـر إطالق ســراح األمـيـر
خــالـــد بن طالل ثالثـــة من أفــراد
الــعــائــلـة عــلى األقـل عـلـى مـوقع
تـــويــتـــر الــذين نـــشــروا صــورا
لألمــيــر وهــو يــقــبّل ويــحـتــضن
جنله الذي يـرقد في غيبـوبة منذ

سنوات.
وقالت جنلـة شقيـقه األميرة ر

بـنت الـوليـد عـلى مـوقع تـويـتر:
"احلــــمــــد لــــله عــــلـى سالمــــتك"
ونـشرت صـورا لألمـيـر خـالد مع

عدد من أقاربه.
ولم تـقــدم احلـكـومـة الــسـعـوديـة
عالنية أي تفسـيرات العتقاله أو

شروط إطالق سراحه.
وقــالت صــحــيــفــة وول ســتــريت
جـورنـال إن األمـيـر خـالـد اعـتـقل
لنـحو 11 شهـرا بـسبب انـتـقاده
أكبـر حمـلـة قمع اسـتهـدفت عددا
مـن الــشــخــصـــيــات الــبــارزة في
ــمــلــكــة في نــوفــمــبــر/تـشــرين ا

ـاضي الـتي الـثـاني من الــعـام ا
شـهـدت اعـتـقـال عـشـرات األمـراء
ـسـؤولـ ورجـال األعمـال في وا

فندق ريتز كارلتون الرياض.
وأطــلـقت احلــكـومــة الـســعـوديـة
عـلـيـها حـمـلـة ضـد الـفـسـاد لكن
مـعــارضـ قـالـوا إنــهـا مـحـاولـة
لـولـي الـعـهــد األمـيـر مــحـمـد بن
ســلـمــان الســتـبــعـاد مــنـافــسـيه

احملتمل وتعزيز سلطاته.
وكـــان الــــولـــيـــد بن طالل الـــذي
يـــــلـــــقّب بـــــأنـه "وارن بـــــافـــــيت"
السـعـودية من بـ أولـئك الذين
اعــتــقــلــوا وأطــلق ســراحــهم في
أوائل يـنايـر/كـانـون الثـاني بـعد
اتـــفـــاق مـــالي غـــيــــر مـــعـــلن مع

احلكومة.
وكمـا حدث مـع األميـر الولـيد بن
طالل قـامت الـسُـلـطـات بعـد ذلك
بـــتــرتــيـبــات" مــالــيــة مع مــعـظم
ــعــتــقــلـ اآلخــرين فـي مـقــابل ا

اإلفراج عنهم.
وتــــأتـي خــــطــــوة إطالق ســــراح
األمـير خـالـد بن طالل فـي الوقت
ـملـكـة سخـطا التـي تواجه فـيه ا
دولــيـا بــسـبـب مـقــتل الـصــحـفي
جــــــمــــــال خــــــاشــــــقــــــجـي داخل
قـنــصـلـيــتـهـا في إســطـنـبـول في
الـــثـــاني من أكـــتــوبـــر/تـــشـــرين

األول.
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توقـع منـبئ جـوي انخـفـاضا في
درجـــات احلـــرارة مع تـــقـــلـــبــات
جـــويـــة مـــتـــمـــثـــلـــة بـــاألمـــطـــار
والــــعـــواصف الـــرعـــديـــة. وقـــال
ــنـبئ اجلــوي الـتــابع لــلـهــيـئـة ا
العـامة لـالنواء اجلـوية والـرصد
الزلـزالي في وزارة الـنـقل صادق
عطية في صـفحته على فـيسبوك
ـلـتـقـطـة من امس ان (الـسـحـب ا
الـقـمر الـصـنـاعي االوربي تـشـير
الى بـداية االضـطـرابـات اجلـوية
وتـعـمق احلـالـة اجلـويـة نـواحي
اغلب مدن الوسط واجلنوب وان
هـناك سـحـبا ركـامـيـة مصـحـوبة
بــعــواصف رعــديــة تــتــجه نــحـو
ـــثـــنى مــحـــافـــظـــتي ذي قـــار وا
حتديدا مع سـحب ركامـية اخرى
واضاف في الـوسط واجلـنوب) 
ــتــوقع انــخــفــاضــا في ان (من ا
درجـــات احلـــرارة مع تـــقـــلـــبــات
جـويـة مـتـمثـلـة بـهـطـول األمـطار
والـعواصف الـرعـديـة مصـحـوبة
برياح هابطة مثيرة للغبار خالل
ـقبـلة  في وسط وجـنوب االيام ا
وغــرب الـعــراق خالل تــمــتـد الى
ــنــطــقـة الــشــمــالــيـة) واوضح ا

عطية ان (االمطار ستكون غزيرة
ـنـاطق  في مـنــاطق عـديــدة من ا
الى يوم غد الثالثاء لكن احلصة
دن االكـبر من الـهـطـول ستـكـون 
جـنـوب الـبـالد وشـرقـهـا وبـعض
مدن الوسط مثل العاصمة بغداد
وواسـط وديــــــــالى) وتــــــــابع ان
(توقـعات اخلـرائط تشـير الى ان
يوم غـد الثالثـاء ستـنتـهي فرص
ـنــطـقـة االمــطـار تـدريــجـيــا من ا
الــغــربـيــة والــبـاديــة اجلــنـوبــيـة
والـنــجف ثم يـأتي بــعـدهـا خالل
الــلــيل مــدن الـوسـط  وتـنــحــسـر
احلالة نحو مدن شرق البالد مع
غـزارة متـوقـعة وتـسـتمـر احلـالة
ـمــطـرة الى يـوم االربــعـاء فـقط ا
ـنـاطق جنـوب البالد في بعض ا
ومـنــهـا الـبـصــرة وايـضـا بـعض
منـاطق الشمـال). واضاف عـطية
ية خـفيفة ان (االمطار تكـون  د
مستمرة مع تقطعات على فترات
الــبـرق والــرعـد مــتــوقع في مـدن
اجلــنــوب مــصـحــوبــا بــالــغـزارة
ـكن احــيـانــا وريــاح هـابــطــة و
حتـديـد مـنـاطق الـغـزارة احـيـانـا
رغـم صــعــوبـــتــهــا ســـتــكــون في
مــنـــاطق مـــتـــفــرقـــة من االنـــبــار
خصوصا مـدينة القـائم والرطبة
والــبــاديــة اجلــنــوبــيــة وذي قـار

والـــعــاصـــمــة بـــغــداد والـــنــجف
وبـــاديــة الــســمـــاوة (الــســلــمــان
خصوصـا) والديوانـية وسامراء
ناطق هطوال وميسان اما اقل ا
فهي مـناطق شـمال الـبالد دهوك
واربـــيل وســــلـــيـــمــــانـــيـــة خالل
الـنـهـار). فيـمـا اكـدت الـهـيـئة في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) أمس
(تـسـاقط امطـار قـد تـكـون رعـدية

الــيــوم   مـع تــصــاعـــد لــلـــغــبــار
ـنــطـقـة وســيـكــون الـطـقـس في ا
ــــطـــرا) الـــوســــطى غــــائــــمـــا 
واضــــــــاف أن (الــــــــطـــــــــقـس في
الــشـمــالــيـة ســيـكــون غـائــمـا مع
تساقط امـطار فـيما سـيكون في
اجلنوبية غائـما جزئيا الى غائم
مع فـرصـة لـزخات مـطـر مـتـفـرقة
لـيال) واوضح الـبـيـان ان (طـقس

ســيـكـون  في يـوم غــد الـثالثـاء  
الــوســطـى واجلــنــوبــيــة غــائــمـا
طرا كما يتصاعد الغبار فيما
سـيـكـون الــطـقس في الـشـمـالـيـة
غــائـــمــا مع زخــات مــطــر تــكــون

رعدية احيانا). 
شكلة في واعلنت  خلية االزمة ا
امانـة بغـداد عن البـدء باعـمالـها
توقعة وجـة االمطار ا للتصدي 

قبلة. وقال خالل االيام القليلـة ا
ـديـرية الـعالقـات واالعالم بـيـان 
فـي االمـــانــــة امس ان (االمــــانـــة
شكلت خليـة االزمة برئاسة ام
بغـداد وعضـوية الـوكالء ومدراء
عـــــامـي الــــدوائـــــر الـــــبـــــلـــــديــــة
ـتـابـعـة االعـمال والـتـخـصـصيـة 
اخلاصة بـتصريف مـياه االمطار
وسـيـر عـمـل احملـطـات الـرئـيـسـة
واضاف والـفـرعـيـة واحلـاكـمـة) 
ان (اخلـــلــيــة تـــعــمل عـــلى مــدار
ـراقـبة ـتـابـعـة مـيـدانـيـة  الـيـوم 
ومتابعة اعـمال التصريف فضال
عن التنـسيق مع وزارة الكـهرباء
لـــضـــمـــان اســــتـــمـــرار الـــتـــيـــار
الـــكــهـــربــائي الـــوطــنـي اجملــهــز
لــلــمـحــطــات إلى جــانب تـهــيــئـة
مـولــدات كـهـربـائـيــة احـتـيـاطـيـة

.( حتسباً حلدوث أي طار
مؤكدا (جهوزيـة احملطات وبعدد
ثالثمـئة وسـبعـة وستـ  محـطة
وواحد وتسع  آلية تخصصية
واكــثـــر من الــفي عــامـل لــلــعــمل
بـالــطـاقـة الــقـصـوى حــال بـدايـة
هطول االمطار سـيما بعد فحص
ء والـتــأكـد من خـطــوط الـطــوار
جـهـوزيـتـهـا لـلـعـمل واسـتـيـعـاب
ـتوقـعة) ودعا كمـيات االمـطار ا
ـواطنـ الى (التـعاون البـيان  ا

ديـريـة  واالبالغ عن حاالت مع ا
الــــطــــفــــوح الــــتـي قــــد حتــــصل
واالبـتـعاد عـن االسالك واالعـمدة
الـكهـربائـيـة عنـد هـطول االمـطار

حفاظا على سالمتهم).
كرمة  فيما شهدت مـناطق مكة ا
نورة وتبوك واجلوف دينة ا وا
وحـائل فـي الـسـعــوديـة  هـطـول
أمـطـار رعـديـة من مـتـوسطـة إلى
غزيرة لم ينتج عنها أي خسائر

في األرواح.
 وتوقعت الهيئة العامة لألرصاد
وحـمـايـة الـبـيـئـة الـسـعـوديـة في
بــيـان امـس ان (هـطــول األمــطـار
تــركــز عــلى الــقــصـيـم واحلـدود
الـشـمـالـيـة وأجـزاء من مـنـطقـتي
ـتوقع الريـاض والشـرقـية ومن ا
فـــرصـــا لـــلـــســـيـــول جـــراء تـــلك

طرية). الوجات ا
ونـــقل الــبـــيــان عن الـــبــاحث في
ــنـــاخ عــبــدالــعــزيــز الـــطــقس وا
الــقـــول ان (هـــنــاك احلـــصـــيــنـي
فــرص لــلــســيــول خــاصــة بع ان
ــيــاه إلى 20 ارتــفـع مــنــســوب ا
مـــلــمـــتــرا فـي الــســـاعــة وشــارك
 1700عــــامل لـــــســــحـب مــــيــــاه
الحـة األمـطــار كـمــا ام  حـركــة ا
الـــبــحــريــة فـي مــيــنــاء جــدة قــد

توقفت. ظلة على جسر الشهداء ببغداد UD—∫ سيدة تتوقى من االمطار  «
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