
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6210 Monday 3/12/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6210 االثن  25 من ربيع االول  1440 هـ 3 من كانون االول (ديسمبر) 2018م

طبعة العراق 

jHM « —UFÝ√ ÷UH ½≈ WNł«u* s¹dOG²  œUL²Ž≈ ÊuŠd²I¹ ¡«d³š

r− Mð ô W½“«u*« ∫ ©ÊU e «® ‡  WO U*« WM−K «

 e−F « ŸUHð—≈ s  ·Òu ²½Ë  UNłu² « l
حتــصـــيل حـــاصل لـــتـــراكـــمــات
عــديــدة بــســبب االعــتــمــاد عــلى
النـفط بـشكل اسـاس وعـلى مدى
سنوات لم يستـطع القائمون من
تــغــيــيــر االنــتــاج من ريــعي الى
انـــــتــــاجي زراعـي وصــــنــــاعي)
مــقــتــرحــا (اعــتـمــاد مــتــغــيــرين
تـقديـريـ  السعـار الـنفط النه ال
كن تـثـبيت سـعر مـع بـسبب
ارتباطه بـالوضع السـياسي كما
ان الـنفط االمـريـكي الـصـخري ال
ــكن ان تـقل تــكـالــيـفه دون 70
دوالرا لـلـبــرمـيل الـواحـد) الفـتـا
ـقـتـرحات الـتي الى ان (جـمـيع ا
تقدم للمعن ال يأخذ بها بسبب
ــــوازنـــة الجــــنـــدات خـــضــــوع ا
ــسـتــشــري وضـعف والــفــسـاد ا
الــتـنــفـيـذ ونــقص الـكــفـاءات في

اجـهـزة الـدولة جـمـيـعـهـا عوامل
تـــــلــــعـب دورا في االقـــــتـــــصــــاد
احمللي) واسـتـبــعـد انـطـوان ان
(يكون تعـويض العجز من خالل
ـواطـن زيـادة الضـرائب عـلى ا
ــا الـــلــجــوء الى االقــتــراض وا
لــتــغــطــيــة ذلك الــعــجـز) داعــيـا
احلـكـومـة الى (تـنـشـيط الـقـطـاع
اخلـاص السـتــيـعـاب اخلـريـجـ
والــعــاطــلــ عن الــعــمـل بــهـدف
تـطــويـر الـقـطـاع االنــتـاجي غـيـر
النفطي). من جهته  فال اخلبير
مالذ االمـ لـ (الزمـان) امس انه
(فـي ظل الــسـيــاســة االمــريــكــيـة
والــتي تــعــد ولــيـدة الــلــحــظـة ال
كن التكـهن بسعر ثـابت للنفط
 لذلك يجـب وضع سعر تـقديري
بـــنـــحــو  50 دوالرا لـــلـــبـــرمـــيل

ــوازنـة وال اتــوقع الــواحــد في ا
هبوط االسعار عن هذا السقف)
ـــوازنــة فـــســحت مــبـــيــنــا ان (ا
اجملـال لــتـثـبـيت الــعـقـود وكـذلك
لـدعم الـقـطـاع اخلـاص من خالل
مــنح قــروض لــتـطــويــر االنــتـاج

وكسب ايد عاملة). 
 ووصل وفد مـن مجـلس الـنواب
برئاسة بشير حداد الى محافظة
دهــــــوك لالطـالع عـــــلـى أحـــــوال
. ـواطــنـ ومـعـانــاة الـنـازحـ ا
وقــال احلـداد فـي تـصــريح امس
ـــســــاعـــدة (نـــعــــمل جــــاهـــديـن 
الـنـازحـ وادراج تـخـصـيـصات
وازنـة االحتادية ماليـة لهم في ا
لـــــتــــخـــــفــــيـف الــــضـــــغط عـــــلى
احملــافــظــات) مــؤكــداً (ضــرورة
مـعـاجلــة األوضـاع بـسـبب كـثـرة

الـنــازحـ في احملـافــظـة ويـجب
لفت أنظـار احلكـومة إلدراج هذه
شاكل وبحث سبل معاجلتها) ا
وتابع احلداد (نـعمل ايـضا على
حل معاناة البـصرة وعدم إجبار
احلكومـة احملليـة فيهـا على فتح
مخـيـمات لـلنـازحـ والتي تـزيد
واطـنـ وربط هذا من معـانـاة ا
ـخـيـمـات الـنـازحـ ـوضـوع  ا
في اإلقــلــيم ومــحــاولــة تــهــيــئــة
ـناسـبـة لعـودتهم الى الظـروف ا
مـــنــــاطـــقـــهم) وتـــابع ان (هـــذه
ــلــفــات ســتــدرج ضــمن جــدول ا
أعــمــالـه وســيــتم مــنــاقــشــته مع
ـــهــجـــرين وزارتـي الــهـــجـــرة وا
ووزارة الــــصـــــحــــة لــــتــــوفــــيــــر
ـــســــاعـــدات واالحـــتــــيـــاجـــات ا

الالزمة).
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 تظاهـر العشرات من الـعاطل
عن العمل في محـافظة البصرة
للـمطالـبة بـتنفـيذ وعود سـابقة
لـتـوظيـفـهم. وقـال شهـود عـيان
امـس ان (الــــــــعــــــــشـــــــــرات من
الـعـاطـل عن الـعـمل تـظـاهروا
قرب بوابـة حقل غرب الـقرنة 2
في الـبـصرة لـلـمطـالـبة بـتـنفـيذ
وعود سـابقة بـشأن توظـيفهم)
واضــافـوا ان (احــتـكــاكـا حـدث
ـــتـــظـــاهـــرين والـــقــوات بـــ ا
االمنية الـتي حاولت منعهم من
الدخـول).  فيمـا قررت مـحطات
ــــــحـــــافـــــظـــــة احملـــــروقـــــات 
السليـمانية في اقـليم كردستان
تخفيض اسعار وقود العجالت
في مـحــطـات الــتـعــبـئــة . وقـال
تحدث باسم بهمن شيخ قادر ا
احملـطــات في تـصـريح امس ان
(احملــافظ هـــفــال ابــوبــكــر قــرر
تـخــفـيض ســعـر لــتـر الــبـنـزين
ـعدل  25ديـنـار لـكل نـوع من
األنــواع الـثالث حـيـث سـيـكـون
سـعــر الـلــتـر لـبــنـزين الــسـوبـر
 850ديـــنــــارا و احملـــسن 775
ديـنــارا والـعـادي 700 ديـنـار).
وكـانت وزارة الـنـفط قـد اعـلنت
عن مجموع الصادرات النفطية
ـتــحــقــقـة لــشــهـر وااليــرادات ا
ــاضي وفق تــشــرين الــثـــاني ا
االحــصـائـيـة االولــيـة الـصـادرة
من شـــركــــة تـــســــويق الــــنـــفط
ــتـحـدث بـاسم ســومــو. وقـال ا
الـــــوزارة عــــــاصم جــــــهـــــاد ان
صدرة من (مجـموع الكـميـات ا
الــنــفط اخلــام لــشــهــر تــشــرين
ـــاضي من احلـــقــول الــثـــاني ا
الــنــفــطـــيــة في وسط وجــنــوب
الــعـراق  بــلــغت اكـثــر من مــئـة
مــــلـــــيــــون و  895 الف و342
بــرمـيل  وعـبـر جـيـهـان الـتـركي
بـلــغت كــمــيـة الــصـادرات 261
الف و 466بـــرمــيـل بـــإيــرادات
كــــلـــيــــة  بــــلـــغـت اكـــثــــر من 6
مليارات و  179مليون  و 683
الف دوالر) الفــــــــــتــــــــــا الى ان
ـعـدل الـيـومي للـتـصـديـر بلغ (ا

3.372 مــلـيــون بـرمــيل  بـواقع
3 363مليون بـرميل من النفط
ـوانئ اجلـنوبـية ـصدر عـبر ا ا
و 8 716 الـف بـــــــرمــــــــيـل من
صدر من مـيناء جيهان النفط ا
نـفـذ الـشـمالي) الـتـركي عـبـر ا
وتـابع جــهـاد ان (مــعـدل ســعـر
الـبـرمـيل الـواحـد بلغ  61.090
دوالراً). وهـبطت أسـعـار الـنفط
إلى أدنى مـستـوياتـها في أكـثر
من عام أثناء التعامالت وتتجه
صــوب تــسـجــيل أكــبــر هــبـوط
لشهر واحـد منذ أواخر 2014 
بـيــنـمــا يـدرس مــنـتــجـو اخلـام
خفض اإلنتاج في مسعى لكبح
ــعـروض فـائـض مـتــزايــد في ا
ي  وتنمو إمدادات النفط العا
بـــوتـــيــــرة أســـرع من الــــطـــلب
ولـتــفـادي زيـادة في مـخـزونـات
ــســتـخــدم عـلى الــوقـود غــيـر ا
غـرار مـا حـدث في  2015 ومن
توقع أن تـبدأ منظـمة البلدان ا
ـــصــدرة لـــلــبـــتــرول أوبك في ا
تـقـلـيص اإلنـتـاج بـعـد اجـتـماع
ـــقــبـــلــة  مـــزمع خالل االيـــام ا
وانخفضت العقود اآلجلة خلام
ي مـزيج برنت 3 الـقيـاس العـا
إلى 58.57 دوالر للبرميل وهو
أدنى مـستـوى لهـا مـنذ تـشرين
األول 2017 وتــراجــعـت عــقـود
اخلـــام االمــــريــــكي إلى 50.60
دوالر لـــلــبـــرمـــيل وهــو أيـــضــا
أضـعف مـســتـوى مـنــذ الـشـهـر

ــاضي قـبل أن ذاته في الــعـام ا
تــتــعــافى قــلـيال  51.35 دوالر.
وافـادت تـقـاريـر إلى أن الـعراق
ـــنــتـــجــ وقــطـــر والــكـــويت ا
الـــرئــيــســـيــ الــوحـــيــدين في
ـنـظمـة الـقادرين عـلى مـوازنة ا
مـيـزانـيـاتـهم. وذكـرت الـتـقـارير
وفـقــاً لألســعـار احلــالـيــة الـتي
وصلت إلى  58 دوالراً للبرميل
ان (الــكــويت بـــحــاجــة إلى 48
دوالراً لـــلـــوصـــول إلى نـــقـــطــة
الـــتـــعــــادل في حــــ أن قـــطـــر
تـسـتـطـيع مـوازنـة مـيـزانـيـتـهـا
بـسـعـر بـرمــيل نـفط بـنـحـو 47
دوالراً) واضـــافت ان (الــعــراق
يــتــطـلب  55 دوالراً لــلــبــرمـيل
لـتـحقـيق نـقطـة الـتعـادل بـينـما
حتـــتــاج الـــســـعـــوديــة إلى 88
71 دوالراً واإلمـــــــــــــــــارات إلـى 
دوالراً وعـمـان  77 والـبــحـرين
 111دوالراً ولـــيــبــيــا إلى 114
دوالراً) واشـــــارت الـى انه (مع
قدار انخفاض أسعار النفط  
الـــثـــلـث تـــقــــريـــبـــاً فـي أقل من
ـسـؤولـون في شــهـرين يـؤكــد ا
الـــــــعـــــــديـــــــد مـن دول أوبك إن
احلــــاجـــة إلـى اتـــخــــاذ إجـــراء
جـمــاعي لـوقف هــبـوط أســعـار
الــنـفـط تـفــوق مــخــاطــر غـضب
الــــرئـــيس األمـــريــــكي دونـــالـــد
تـرامب الــذي اتــهـمــهم عالنــيـة
بــــالـــتـــآمــــر إلبـــقــــاء األســـعـــار

مرتفعة). 
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أضرمت النار بفرش في مواجهة
ـقــهى األنــيق "كــافـيه دو ال بي" ا
ـــتــــظــــاهـــريـن الـــذين من قـــبـل ا
اجــــتـــــاحــــوا شـــــوارع بــــاريس
بــــعـــضــــهـم لالحــــتــــجـــاج عــــلى
الـــــســــيــــاســـــة الــــضــــريـــــبــــيــــة
واالجتـماعيـة للـحكـومة وآخرون

للتصدي لقوات حفظ األمن.
ــقــهى وقــد أغــلــقت كل مــداخل ا
الــعـــريق الــذي عــلـق فــيه بــعض
الزبائن. وقال نادل لسياح كانوا
ــقــهى يــحــاولـــون الــدخــول إن ا

"مغلق".
وقالت جيزيل روزانو ( 36عاما)

الـبرازيـلـيـة التي تـقـيم في بـرل
معبرة عن قلـقها "ال نعرف ما إذا
كـنا بـأمـان أم ال. نـشعـر بـالـقلق".
وكان شـرطي قـد أمـرها بـالـعودة
أدراجـهـا بـينـمـا كـانت مـجـمـوعة
من "مـثيـري الـشـغب" تـتوجه إلى
ـنـطـقـة. وصـرحت هـذه الـشـابة ا

"كــنـا نـعــتـقـد أن الــشـانـزيــلـيـزيه
وحــدهـا مــعـنــيـة" بــالـتــظـاهـرات
والــــصـــدامــــات الـــتـي بـــدأت في
اجلادة الشهيرة صباح السبت.
ـانـيـان يزوران ويراقـب زوجان أ
بــاريس لــلــســيــاحــة من مــطــعم
بــذهــول مــا يــجــري في بــاريس
بــيــنــمــا تــمــر ســيــارات اإلطــفـاء
بـسـرعـة وقـد أطـلـقت صـفـاراتـهـا
وتــقــوم مــروحـــيــة بــالــتـــحــلــيق
ــكـان. ومـن بـعــيـد بــالـقــرب من ا
ـسـيـلة تـسمع أصـوات الـقـنابل ا

للدموع التي يتم إطالقها.
ــــتـــقـــاعـــدة ــــوظـــفـــة ا وقـــالت ا
بريغـيتي مـولر فولف ( 61عاما)
ــــتـــرو مــــغـــلـق في األوبـــرا إن "ا
و(ســاحـة) الــكــونـكــورد وال جنـد
حــافالت وال نــعـرف كــيف نــعـود
إلى فـنـدقنـا في احلـي الالتـيني".
وأضافت أن "الـروائح كـريـهة في
اجلــو ونــحن مــضــطــرون لـقــطع
جولـتنـا. بالـنسـبة لـلسـياح األمر

سيء".
وكـــانت هـــذه الـــســـيــدة وصـــلت
اخلمـيس إلى باريس مع زوجـها
وظف الـبالغ من يواكـ فولـف ا

الـعــمـر  64عـاما مـع زوج من
أصـدقائـهـمـا. وسيـغـادر اجلـميع

العاصمة الفرنسية األحد.
وقـــالت بــاســـتــغــراب "شـــاهــدنــا
ـتظـاهـرين عـلى التـلـفـزيون في ا
ـاضي عـطــلـة نــهـايـة األســبـوع ا
لكننا كنا نعتقد أن األمر انتهى".
كــانـت مــجــمــوعــة من مــحــتــجي
"الــســتــرات الــصــفـراء" تــردد في
مكان يبـعد بضعـة أمتار "باريس
انـهضـي". وقد اعـتـرض بـعـضهم
عـمدا طـريق رجـال اإلطـفـاء الذي
أرسـلـوا إلخـمــاد احلـريق بـيـنـمـا
كــــان آخـــــرون مـــــصـــــرين عـــــلى

رور. السماح لهم با
تاجر وفي مكان غير بعيد أمام ا
الكبرى في جادة هوسمان كانت
ـشــاهـد أقـرب إلى الـســريـالـيـة. ا
فـقد اصـطـفت شـاحنـات الـشـرطة
ـضاءة وأبواب أمام الواجـهات ا
"غـالــيـري الفـايـيت" الــتي أغـلـقت
ـتسـوقـ لـكن واجـهـاتـها أمـام ا
ــيالد ـــنــاســبـــة عــيـــد ا زيـــنت 
مـبهـرة األطـفـال الـذين قـدموا مع

آبائهم لشراء حاجياتهم.
وبينما انتشر رجال الشرطة عند

تــقـاطع الــطـرق وأغــلـقــوا مـدخل
اجلــادة عـاد كــثــيــرون أدراجـهم
وقد بدت عليهم خيبة أمل بسبب
ـتـجر الـشـهيـر الذي إغالق هذا ا
ـتــسـوقـ مع يــكـون مـكــتـظـا بــا
ــيالد. بـ هـؤالء اقـتــراب عـيـد ا
سـائـحـة أمـيـركـيـة رفـضت كـشف
اســمــهــا. وردا عـلـى سـؤال عــلى
رأيها بهذه الـفوضى قالت "إنها
مـخيـفـة" قـبل أن تـتابع طـريـقـها
بسرعـة. من جهـته رأى كارلوس
ـــهـــنـــدس لـــيـــنـــو ( 60عـــامـــا) ا
النـيويـوركي من أصل إكوادوري
جـاء لـلـتــسـوق مع زوجـته وابـنه
في احلـي الـــــــذي أغـــــــلـــــــقـت كل
مـــتــاجــره "هــذا يـــسيء لــصــورة

البالد بأكملها".
وعـنـد مـوقف لـلـحـافالت تـنـتـظر
سـائـحـة شـابـة مع حـقـيـبـة سـفـر
ثقيلـة الباص لتـتوجه إلى مطار
شارل ديغول. وقالت إن طائرتها
ستـقـلع بعـد أربع سـاعات لـكنـها
لـيـس هـنــاك قـطــار وال مـتـرو وال

حافلة وسيارات األجرة نادرة.
وأضافت "ال أعـرف مـاذا سـأفعل

إنه أمر مقلق".

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

الـيـة الـنيـابـية اعـربت الـلجـنـة ا
عن مـخـاوفـهـا من ارتـفـاع نـسـبة
قـبل الـعـجـز في مـوازنـة الـعـام ا
الى اكـثر من  28 تريـلـون ديـنار
بــسـبب الــتـراجع الــذي تـشــهـده
اسـعــار الـنـفط  مـشــيـرة الى ان
يزانـية تقـشفية مسودة قـانون ا
تخلـو من الوظائف فيمـا اقترح
خبراء اقتصاديون على اجلهات
عنيـة اعتماد متـغيرين السعار ا
ـواجهـة االزمات النـاجمة النفط 
عن اي انـخـفـاض مـتوقـع.  وقال
رئــيس الــلـــجــنــة حـــنــ الــقــدو
لـ(الــزمـان) امس انـه (بـنــاء عـلى
االتـفـاق الـذي حـدث بـ مجـلس
الـــنـــواب واحلــكـــومـــة نـــاقـــشت
الـــلــجــنــة مع الـــوفــد احلــكــومي
وازنة  عني بتعديل مسودة ا ا
و طــــــرح مــــــجـــــــمــــــوعــــــة من
الـتسـاؤالت بـشـأن اسعـار الـنفط
ــثـــبــتــة  56 دوالرا لــلـــبــرمــيل ا
الـواحـد) واضـاف ان (الــلـجــنـة
طـالـبت خالل االجـتـمـاع  بـزيادة
التخـصيصـات حملافظـة البصرة
واحملافـظات الـتي شهـدت اعمال
ارهـابــيـة وكـذلـك تـثـبــيت جـمـيع
الـعـامـلـ في مـؤسـسـات الـدولة
على العقود واالن بـصدد انتظار
جـــواب احلـــكـــومــة خـالل االيــام
قبلة من اجل االتفاق من عدمه ا
ـــســودة لـــلــقــراءة الجـل  طــرح ا
االولى بـعد االتـفـاق على الـبـنود
االســــاســـيـــة) مـــشــــيـــرا الى ان
ـوازنــة تــقـشــفــيــة وضـعــتــهـا (ا
احلــكــومـــة الــســـابــقــة ال تـــلــبي
الطمـوحات وتـوجهات احلـكومة
احلالية ولـهذا السبب اعـترضنا
عـلى مـســودة الـقـانـون واتـفـقـنـا
عـلى اجـراء بــعض الـتـعـديالت)
ـسـودة تـضمـنت مـوضـحـا ان (ا
نـسـبـة عـجز  28 تـريـلـون ديـنار
وكــان هـنـاك تــخـوفــا من ارتـفـاع
الــعــجـز بــعــد االنـخــفــاض الـذي
ـا قـد تـشـهــد اسـواق الـنـفط ور
يدفعنـا ذلك الى تخفـيض السعر
ــوازنــة لــلــبــرمــيل ــثـــبت في ا ا

الــــواحـــد الى  50 دوالرا او اقل
واجهة الـعجز الناجت عن ذلك)
ــــســــودة من مــــؤكــــدا (خــــلــــو ا
الدرجـات الـوظيـفيـة لكن الـلجـنة
اقترحت اضـافة بـعض الدرجات
وقـد نـحـاول اعـادة الـقـانـون الى
احلــــــكـــــــومــــــة اذا لـم جتــــــر اي
تعديالت عليها) وتابع القدو ان
ـــــقـــــدرة في (واردات الـــــنـــــفط ا
وازنة  88 تريـلون ديـنار و12 ا
تـــريــــلــــون من الــــواردات غــــيـــر
اقترح النـفطيـة وغيـرها). بدوره 
اخلـــبـــيـــر االقــــتـــصـــادي بـــاسم
انـــطــوان اعـــتـــمــاد مـــتـــغـــيــرين
ــواجــهــة االزمــات تـــقــديــريــ  
الـنــاجـمـة عن انـخــفـاض اسـعـار
النـفط. واكد انـطوان لـ (الـزمان)
ــــوازنــــة احلــــالــــيــــة امس ان (ا

d¼UEð…∫ مطالبون بالتوظيف امام حقل القرنة في البصرة

{ بــــــــاريـس (أ ف ب) - صـــــــرح
وزيـــر الـــداخــــلـــيـــة الــــفـــرنـــسي
كـريـسـتـوف كـاسـتـانـيـر ردا عـلى
سـؤال عن احــتـمـال فــرض حـالـة
الـطـوارىء تلـبـيـة لـطـلب عدد من
النقابات والشـرطة مساء السبت
أنه مـسـتـعـد للـنـظـر في إمـكـانـية
فرضـها من أجل تـعزيز األمن في
الــبالد. وقـال الــوزيــر الـفــرنـسي
لشـبكة "بي اف ام-تـي في" مساء
الـــســـبت "نـــدرس كـل اإلجــراءات
الـتي ستـسـمح لـنا بـفـرض مـزيد

من اإلجراءات لضمان األمن".
وأضـاف "كل مـا يـسـمح بـتـعـزيـز
ضــمـان األمـن. ال مـحــرمــات لـدي
وأنا مستعد للنظر في كل شيء".
وكـانت حـالــة الـطـوارىء فـرضت
بــعــد االعـتــداءات اإلرهــابــيـة في
بـــــاريـس في  2015 وقـــــبـل ذلك
فرضـت أيضـا بـعد االضـطـرابات
الــتي شــهــدتــهــا الــضــواحي في

تشرين الثاني/نوفمبر 2005 .
وقــال كـــاســتــانــيــر إن مــرتــكــبي
أعمال الـعنف في بـاريس السبت
هم مـن "مــــثــــيـــــري االنــــقــــســــام
والـشـغب". وأضـاف " الـتـعـرف

عـلى حــوالى ثالثــة آالف شـخص
جتــولــوا في بــاريس" وارتــكــبــوا
ـا جعل تـدخل قوات مخـالفـات "

حفظ النظام أصعب".
وشــــــدد عـــــــلـى أن "كـل وســـــــائل

دني  الشـرطة والـدرك واألمن ا
حشـدها امـس السـبت في باريس
ـــنـــاطق مـــوضـــحــا أن 4600 وا
شـــــــرطـي ودركـي نـــــــشــــــــروا في
العـاصمـة. وكانت نـقابـة الشـرطة
"ألــيـانس" طــلــبت مـســاء الــسـبت
فــــرض حـــالـــة الـــطـــوارىء الـــذي
اقـتـرحـته أيــضـا نـقـابـة مـفـوضي

الشرطة الوطنية.
وقـــال نــائـب رئــيس ثـــاني أكـــبــر
نـقابـة لـلشـرطـة فريـديـريك الغاش
"نــــحـن في أجـــــواء عــــصـــــيــــان".

وأضاف "يجب التحرك بحزم".
وأوضــحت نــقــابــة "ألــيــانس" في
بيـان أن أنهـا تطـالب "بتـعزيز من
ــــــواقع اجلــــــيـش حلــــــمــــــايــــــة ا
ــؤســـســاتــيــة والــســمــاح بــذلك ا
ـــتــــحــــركـــة لـــقــــوات الــــتـــدخـل ا

بالتحرك".
وكـتـبت نـقـابـة مـفـوضي الـشـرطة
الــوطـنــيـة "في مــواجـهــة حـركـات

عـــصــيــان يـــجب الــتــفـــكــيــر في
إجــراءات اسـتــثـنــائـيــة حلـمــايـة
واطـني وضمـان النـظام الـعام ا
وحالة الطوارىء جزء من هذا".
وأكـدت في بـيــان حـصـلت وكـالـة
فرانس برس عـلى نسـخة منه أن
"الــشــرطــيــ يــرفــضــون الـعــمل
كـأدوات بـسـبـب اسـتـراتـيـجـيـات
انـــــتــــظــــار ال تــــؤدي ســــوى إلى
تــشـــجــيع أعــداء اجلــمــهــوريــة".
وطـالـبت بـأن "تـتـحـلى احلـكـومة
بــالـشــجــاعـة التــخــاذ اإلجـراءات
الـــتي يـــســـمـح بـــهـــا الـــقـــانـــون
والدسـتور وتصـل إلى حد فرض

حالة الطوارىء".
ووقف السـياح الـذين جاءوا إلى
الـعـاصمـة الـفـرنسـيـة لـيتـمـتـعوا
بـسـحـرهــا خـصـوصـا في أجـواء
ــيالد مــذهـولــ الــسـبت عــيـد ا
أمـــام مـــشــــاهـــد أشـــبـه بـــحـــرب
الشوارع ب السـيارات احملترقة
سـيلة للدموع وسحب الغازات ا

في حي األوبرا.
وفي الـــســاحـــة يــنــبـــعث دخــان
كـــثــيف يـــحــجب واجــهـــة قــصــر
غـــارنـــيــيـه مــبـــنى األوبـــرا. وقــد
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يناقش وفـد من االحتاد الوطني
الـكـردسـتـاني الـذي يـزور بـغداد
حاليا حسم حـقيبة وزارة العدل
وتــشــكـــيل جلــنــة دائـــمــة له في
الـعـاصـمـة  فـيـمــا حـمـلت كـتـلـة
ســـــائـــــرون حتـــــالف الـــــبـــــنــــاء
مسـؤوليـة تأخر اكـمال الـكابـينة
ــتـبــقــيـة والــتــمـسك الـوزاريــة ا
بــشــخــصــيــة واحــدة حلــقــيــبــة
الــداخــلـيــة . وقـال آســو مـامــنـد
كـتب السياسي لالحتاد عضو ا
الـــوطــني في تـــصــريح امس ان
(وفــــدا مـن االحتــــاد تــــوجه الى
بــغـــداد بـــنــاء عـــلى تــوصـــيــات
الـلجـنـة القـيـادية وبـهـدف حسم
مــنـصب وزيـر الــعـدل بـحــكـومـة
ـــــهــــدي واعــــادة عـــــادل عــــبــــدا
االوضــاع الـى طــبـــيــعـــتـــهــا في
كـــركـــوك) واضـــاف ان (الـــوفـــد
ســـيــجــتــمـع مع رئــيس الــوزراء
واغلـب القـيادات الـسـياسـية في
بـغداد من اجـل تقـويـة الـعالقات
بــتـــشــكـــيل جلــنـــة دائــمـــيــة في
الـعـاصـمـة) مـؤكـدا ان (مـنـصب
وزيـــر الـــعـــدل من اســـتـــحـــقــاق

كن ان نتنازل عنه االحتاد وال 
ونــــــــعــــــــمـل مـن اجـل اســــــــتالم
اسـتـحـقـاقـاتـنـا كـامـلـة). بدوره 
رأى قـــــيـــــادي كـــــردي ان خالف
احلـــــزبـــــ الـــــكــــرديـــــ عـــــلى
االسـتـحــقـاقــات بـحــكـومــة عـبـد
ــهــدي عـطـل تـشــكـيـل حـكــومـة ا
كــردســتــان . وقــال في تــصــريح
امـس ان (احلــــــــــــوارات بــــــــــــ
األحـزاب الكـرديـة بـشان تـشـكيل
حكومـة كردستـان لم ينتج عـنها
أي تــوافق حــتى اآلن) وأضـاف
ان (احلــزبــ اخـــتــلــفـــا بــشــأن
االستحـقاقات  إذ إنّ كالً مـنهما
متـمسك بـاحلصـول على حـقيـبة
الـعــدل الـتي مــا زالت شـاغـرة )
مــبـــيــنــا ان (هــذا اخلالف عــمّق
الــهــوة بـ احلــزبــ وانــعـكس
عـلى مـجـمل احلـوار بيـنـهـمـا ما
عـــطل مـن إمـــكـــانــيـــة تـــشـــكـــيل
احلــكــومــة في كــردســتــان). الى
ذلك حملت كتلة سائرون حتالف
الـبــنـاء مـسـؤولـيـة تـأخـر اكـمـال
ــتــبـقــيـة الـكــابــيـنــة الــوزاريـة ا
والــتــمـسـك بـشــخــصـيــة واحـدة
حلـقيـبة الـداخـليـة . وقال عـضو
الــكــتــلــة يــاســر احلــســيــني في

تــصـــريح امس ان (اإلشــكــالــيــة
احلــقـيـقـة فـيـمــا يـخص حـقـيـبـة
وزارة الداخلـية انه لم يطرح أي
اسـم بــديـل عن فــالـح الــفـــيــاض
الذي لم يـثـبت جـدارته برغم من
تـــــقـــــلـــــده مـــــنـــــاصب عـــــدة في
احلـكـومات الـسـابـقـة ) عـلى حد

تعبيره . 
وكــــشف الـــــنــــائب عـن حتــــالف
ــسـعـودي عن اإلصالح ريـاض ا
عـــدم حــــسم مــــلف الــــدفـــاع في
ـــهــدي حـــتى كـــابـــيـــنــة عـــبـــد ا
ـســعـودي في الــلـحــظـة. وقــال ا

تـــــصـــــريـح امس انـه (البـــــد من
الـتــأكـيـد ال خـالف عـلى شـخص
الــفــيـاض ونــعــتـقــد  ان الــرؤيـة
اجلـديــدة في تـشـكــيل احلـكـومـة
اجلـديـدة تـنـطـلق من مـنـطـلـقـات
جــديـدة وهـي ضـرورة ان تــكـون
األسـمـاء مــهـنـيـة ومـسـتـقـلـة عن
االحـــزاب وعــلى قــدر كـــبــيــر من
األهمـية بـاإلضافـة الى تنـاغمـها
مع الــبــرنــامج احلــكــومـي الـذي
وبــشـان ــهـدي)  وضــعه عــبــد ا
حـــسـم حـــقـــيــــبـــة الـــدفـــاع اكـــد
ــسـعــودي ان (مـلف الــدفـاع لم ا
يــحـــسم مــرشـــحــا لــهـــا اطالقــاً
ان صـعـوبة في وسـيواجه الـبـر
االختيار في ظل طرح  27 اسماً
لــلــمـنــصـب). فــيـمــا اكــد رئــيس
الكتلة النيابية الئتالف الوطنية
كــاظم الـشــمـري تــســمك ائـتالفه
رشح وزارة الدفاع فيصل فنر
اجلـربـا.وقال الـشـمـري في بـيان
امس ان (قـرار محـكـمة الـتـميـيز
ـقدم االحتـاديـة بقـبـول الـطـعن ا
من اجلـــربــا عـــلى قـــرار هــيـــئــة
سـاءلة والعـدالة اعـطى الدليل ا
القاطع على حيادية واستقاللية
الـقـضـاء الـذي يـثـبت يـومـاً بـعـد

آخــر عـــلى أنـه الــســـاحـــة الــتي
ــكـان ـظــلــوم وا يـنــصف بــهــا ا
الــذي تـــعــاد فـــيه احلـــقــوق إلى

أصحابها).
 الى ذلك دعـــا رئـــيس الـــكـــتـــلــة
الــنـــيــابــيـــة لــلــحـــوار الــوطــني
ـجـلس الـنـواب رعـد الـدهـلـكي
رئيس الوزراء الى حسم اختيار
وزيــر الــهـــجــرة النــتـــشــال تــلك
ـــعـــانـــاة .وقــال شـــريــحـــة من ا
الـــدهــــلـــكـي في بــــيـــان امس إن
ـرجعـية بـخـطابـاتـها االخـيرة (ا
تــســهم بــشـــكل فــعــال بــايــجــاد
ـقبـلة خـارطة طـريق لـلحـكومـة ا
ــريــر الــذي النــتــشــال الـــواقع ا
تــــعــــيـــشه فــــئــــات كـــبــــيـــرة من
مــجــتـــمــعــنــا بل انـــهــا افــشــلت
مخططات خطيرة تستهدف هذا
الــشــعـب والســيــمــا مـــايــتــعــلق
مـطــالـبـا  ( بـشــريـحـة الــنـازحـ
احلـــكـــومــة بـ(انـــهـــاء مـــعـــانــاة
النـازحـ والعـمل على اعـادتهم
الى مــنـــاطــقــهم من خالل حــسم
هجرين اختيار وزير الهجرة وا
لـيـتـسنـى له االستـعـانـة بـجـميع
ـعـنـيـة النـتـشال تـلك الـوزارات ا
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تـظـاهـر الـعـشـرات من اصـحـاب
ــفـوضـيـة الــعـلـيـا الـعـقـود في ا
ــســتـقــلــة لالنــتــخــابــات امـام ا
ـالـيـة بـبـغـداد مـطـالـب وزارة ا

الك الـدائم. بــتــثـبــيـتــهم عـلـى ا
ـــتــظـــاهــرين امس وقــال احــد ا
(تـظـاهـرنا لـلـمطـالـبـة بتـثـبيـتـنا
ـالك الـــــــدائـم ضــــــــمن عــــــــلـى ا
احلــــقـــــوق الــــتـي ضــــمـــــنــــهــــا
الـدسـتور) واضـاف ان (الـدولة
تــســـتــدعـــيـــنــا لـــلــعـــمل اثـــنــاء
جرد االنتخابات وتتخلى عنا 
انـتـهـائـهـا) مـؤكـد ان (هـنـاك 6
االف شــــخـص يــــعــــمــــلــــون في
ـفوضـيـة وان تعـيـنهم ال يـؤثر ا
عــلى مـوازنــة الـدولـة) واوضح
ــفــوضــيـة مـتــظــاهــر اخـر ان (ا
انهت عـقودنا مـنذ شهـر تشرين
ـدة ــاضي بــعـد خــدمــة  االول ا
تسع سنوات وبراتب اليزيد عن
 500 ديـــــنــــار) مــــعـــــربـــــا عن
استـغرابه من (انـهاء عـقده بـعد
ــدة الـطـويـلـة) وتابع ان هـذه ا
فـوضيـة قامت بتـثبـيت عقود (ا
اشخاص من خارجها ولم تثبت
ن لديهم عقود معها) وطالب
مـــتـــظــــاهـــر ثـــالـث احلـــكـــومـــة

ـان بـ(حل مـشــكـلـتـهم اال والــبـر
وهي الـتـثـبيـت تثـمـيـنـا لدورهم
ـاضــيـة). في خالل الــسـنــوات ا
هـــذه االثــــنــــاء نـــاقـش وفـــد من
ـرجـعـيـة ـثل ا ـفــوضـيـة مع  ا
الـديــنـيـة الــعـلـيــا في مـحــافـظـة
ـهــدي الـكـربالئي كـربـالء عـبـد ا
ــبــذولــة في تــثــبـيت اجلـهــود ا
موظـفي مراكـز التـسجـيل فضال
ـتـطـورة في ادارة عن االلـيــات ا
االنـــتــــخــــابــــات. وقــــال بــــيـــان
لـلـمــفـوضـيـة امس ان (وفـدا من
ــفـوضــيـة ألـتــقى بـالــكـربالئي ا

ـهام الـكبـيرة و التـطرق الى ا
فـوضية خالل التي قامت بـها ا
ـاضــيـة وادارة وتـنــظـيم ــدة ا ا
انـــتــخـــابــات مـــجــلس الـــنــواب
وكــذلك الــتــنــظــيم الــذي حتــقق
لـــهــذا االســـتـــحـــقــاق بـــرغم من
الظروف الصـعبة التي يـعيشها
الـعراق) واشـار الى ان (الـوفـد
ــرجــعــيـــة الــكــبــيــر ثــمـن دور ا
ــثـلــيـهــا في حث الـنــاخـبـ و
لــلـتـوجه الى مـراكــز الـتـسـجـيل
اثـنــاء افــتــتــاح مــراكـز حتــديث
سـجل الـنـاخـبـ وايـضـا الـدور

الــــكــــبــــيـــر الــــذي ادتـه في حث
ـشــاركــة في الــنــاخـبــ عــلـى ا
االتـتـخـابات) مـبيـنـا ان (الـوفد
قـدم شـرحـا مـوجـزا عن االلـيـات
ـــفــوضـــيــة الـــتي اتـــبــعـــتـــهــا ا
واســـتـــخــــدامـــهـــا الـــتــــقـــنـــيـــة
االلــكــتــرونـــيــة احلــديــثــة الــتي
اسـهمت في اجنـاح االنـتخـابات
والنتائج التي افرزتها واخلطط
ــوضـوعــة لــعــمــلــيـات تــوزيع ا
بـطــاقــة الـنــاخب االلــكــتـرونــيـة
وتسجيل الـناخب بـايومتريا)
الفتا الى ان (اللقاء تطرق ايضا
ــبــذولـة مـن قـبل الـى اجلـهــود ا
اجملــلس فـي تــثـــبــيت مـــوظــفي
ـثـبـت مـراكـز الـتسـجـيل غـير ا
ـســتـمـر له من اجل والـتــحـرك ا
ايــــجـــاد احلــــلــــول لــــهـم بــــعـــد
استـحصـال الدرجات الـوظيـفية
الـالزمـــــــة مـن اجلـــــــهـــــــات ذات
الـــعالقـــة) وتــــابع الـــبـــيـــان ان
(الــوفــد اطــلع الــكـــربالئي عــلى
ــســتـقــبــلـيــة لــعـمل ــشـاريع ا ا
ــــفـــوضـــيـــة واخلــــبـــرة الـــتي ا
اكـتـســبـتـهـا والـتي اسـهـمت في
ادارة وتــــنـــظـــيم الـــعـــمـــلـــيـــات
االنتخابية باياد محلية خالصة
ــثـل خـــطــوات كـــبـــيــرة وهـــو 
باجتـاه االعـتمـاد على اخلـبرات

العراقية). فوضية XO³¦ð∫ متظاهرة تطالب بتثبيتها با
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