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طبعة العراق 
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تــفـاقـمت االوضــاع االمـنـيـة في
مـــديـــنـــة كـــربالء بـــعـــد حــدوث
تــصــادم بـ الــقــوات االمــنــيـة
ــتــظــاهـريـن الــذين حــاولـوا وا
اقــتــحــام مــبــنـى الــقــنــصــلــيــة
االيرانية هناك  حيث استشهد
ثالثــة مـتـظــاهـرين واصـيب 12
اخــــريـن نــــتــــيـــــجــــة تـــــفــــريق
بالرصاص احلي  فيما اعربت
مــفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان عن
قــلــقــهــا من اســتــمــرار ســقـوط
ـــصـــابـــ خالل الـــشـــهـــداء وا
الـــتـــظـــاهــرات  في وقت دانت
وزارة اخلــارجــيـة مــا وصــفــته
بــاالعــتــداء عــلى الــقــنــصــلــيــة
اإليــرانـيـة فـي كـربالء و شـددت
على أن أمن البعثات خط أحمر
ال يسمح بتجاوزه. وقال شهود
ــتـظـاهــرين رفـعـوا عـيـان ان (ا
العلم العراقي فوق بوابة مبنى
الــقــنـصــلــيــة ومن ثم أشــعــلـوا
الـنـار في محـيـطـها) واضـافوا
ان (احملتـج قـطعـوا الشوارع
احملـيـطـة بـالـقنـصـلـيـة وأن قوة
أمـنـية أطـلـقت الـرصاص احلي
بــكــثــافــة في الــهــواء لــتــفــريق
ــا اســـفــر عن ـــتــظـــاهــريـن  ا
اســـتــشـــهـــاد ثالثــة اشـــخــاص
واصــابـــة اخـــرين). واكــدوا ان
بنى تظاهرين لم يقتحموا ا (ا
لكنهم هتفوا ضد وجود البعثة
الــدبــلــومـاســيــة اإليــرانــيـة في
ــغــادرة كــربـالء وطــالــبـــوهم 
ــــبــــنى ــــديــــنــــة ورشــــقـــوا ا ا
بـــاحلـــجـــارة). فـــيـــمـــا اعـــربت
مــفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان عن
قلـقها ازاء مـا حدث في كربالء.
وقالت في بيان امس ان (فرقها
الرصـديـة راقبت األحـداث التي
جـرت في كـربالء الـتي أدت الى
حـــدوث تــصـــادم بــ الـــقــوات
ــتــظـــاهــرين عــنــد االمـــنــيــة وا

مــحــاولــة دخــول الــقــنــصــلــيــة
ا ادى وبأسف بالغ اإليرانية 
الى اســتـشـهـاد  3 بـالــرصـاص
من احلـي وإصــــــــــــابــــــــــــة  12 
ـتظـاهرين والـقـوات االمنـية) ا
ــفــوضـيــة (اســتــمـرار ودانت ا
( ـصـابـ ســقـوط الـشـهـداء وا
مـــطـــالـــبـــة الـــقـــوات االمـــنـــيــة
بـ(االلــتـــزام الـــتــام بـــتـــطـــبــيق
مـعـايـيـر االشـتـبـاك االمن وعـدم
اســـتــــخـــدام الـــرصـــاص احلي
واحالـة األشخـاص الذين قـامو
ـــــبـــــاشـــــر جتـــــاه بـــــالـــــرمي ا
حـاثة ـتـظـاهـرين لـلـتـحـقيق)  ا
ـتـظـاهـرين كافـة عـلى الـبـقاء (ا
فـي األمــــــاكـن اخملــــــصـــــــصــــــة
ـــــومــــة لــــلـــــتــــظـــــاهــــرات ود
تــظـاهــراتــهم الـســلــمـيــة وعـدم
ـبـاني الدبـلـوماسـية تـعريض ا
لــلـخــطــر كــون ذلك يـعــد خــرقـا
ـلــزمـة لالتــفـاقــيـات الــدولـيــة ا
للعراق) واشارت الى (ضرورة
االبـتـعـاد عن اي احـتـكـاك يـولد
.( سـقـوط ضحـايـا ب الـطـرف
وشــــارك عـــدد من مـــنــــتـــســـبي
العتبت احلسينية والعباسية
ـطـالـبة في تـظـاهـرات كـربـالء ا
بـاسـتــقـالـة احلـكــومـة وتـعـديل

الدستور . 
ودانت وزارة اخلــــــــارجـــــــيـــــــة
االعـتداء عـلى القـنصـليـة فيـما
شــددت عــلى أن أمن الــبـعــثـات
والــقــنـصــلــيــات (خط أحــمـر ال
يـــســـمـح بـــتــــجـــاوزه). وعـــدت
الوزارة في بـيان امس ان (هذه
األفــعــال لن تـــؤثــر في عالقــات
الــصـداقــة وحـسـن اجلـوار بـ
العـراق وإيران) واشار الى ان
(الــــوزارة تـــدين قــــيـــام بـــعض
ــتــظــاهــرين بــاالعــتــداء عــلى ا
الـــقــنــصــلــيــة وتــؤكــد الــوزارة
الــتــزامــهــا بــحـرمــة الــبــعــثـات
الــدبـلــومـاســيّـة الــتي كـفــلـتــهـا
اتــفـــاقــيــة فــيـــيــنــا لـــلــعالقــات
الـدبــلــومـاســيـة وضــرورة عـدم

تــعـــريض أمـــنــهـــا لـــلــخـــطــر)
واضــــاف ان (أمن الـــبــــعـــثـــات
والـقــنـصــلـيــات خـطــاً احـمـر ال
يسمح بـتجاوزه وأن الـسلطات
األمــنـــيــة قـــد اتــخـــذت جـــمــيع
ـنع أيِ إخالل بأمن اإلجراءات 

البعثات). 
وحـثت الـقــنـصـلــيـة في كـربالء
الــزوار اإليـرانــيـ إلى تــأجـيل
ســــفــــرهم إلـى الــــعـــراق حــــتى
ـــديــنــة. اســـتــعـــادة األمن في ا
وقدمت العتبة احلـسينية دعما
ـــتـــظــاهـــرين في ســـاحــة الى ا
الـتــحـريــر بـبــغـداد وذلك عــبـر

عـــجالت الـــدعـم الـــلــوجـــســـتي
التابعة لهـا . وأوضحت العتبة
أن (الـــعــــجالت انـــطــــلـــقت الى
ســــاحـــــة الـــــتــــحـــــريــــر لـــــدعم

اء).  تظاهرين بالغذاء وا ا
وتــشــهــد بــغــداد ومــحــافــظـات
اخـــرى مــنــذ  25تــشــرين االول
ــاضي اعــتــصـامــا مــفــتــوحـا ا
لـلـمـطـالـبة بـتـحـسـ اخلـدمات
وتوفـير فرص الـعمل فضالً عن
فـــيـــمــا ـــطـــالـــبـــة بــاالصـالح ا
تصاعدت وتيـرته االحتجاجات
ـا اسـفـر ـاضـيـة  خالل ايـام ا
ـئـات بـ عـن مـقـتل واصـابــة ا

تـظـاهـرين فضالً عن صـفـوف ا
القوات االمنية. 

وفــي طــــــــــــــهــــــــــــــران ردد آالف
ـــوت اإليــــرانـــيــــ هــــتــــاف (ا
ـبــنى الــقـد ألمــريـكــا) قــرب ا
لــلـــســـفــارة األمـــريـــكـــيــة امس
االثــنــ في الــذكــرى األربــعـ
الحـتالل الـســفـارة فـيــمـا شـبه
تـحدة قـائد اجلـيش الواليـات ا
بـعــقـرب ســام عـازم عــلى إيـذاء

إيران. 
وعـرض الــتـلــفــزيـون الــرسـمي
لقـطات ظـهرت فـيهـا حشود في
الـشـوارع احملــيـطـة بــالـسـفـارة

السابقـة التي أُطلق عـليها لقب
وكـر اجلــواســيس بــعــد انـدالع
الـــثــــورة عـــام  1979 . وقـــالت
وســـائل اإلعالم إن مـــســـيـــرات
وجتـمـعات تـنـظم في نـحو ألف

منطقة.
واقـــــتــــحـم طالب إسـالمــــيــــون
مـتـشـددون الـسـفـارة بـعـد فـترة
قـــصـــيـــرة من ســـقـــوط الـــشــاه
ــــــــدعـــــــوم من واشــــــــنـــــــطن ا
واحتجزوا  52 أمريكـيا رهائن
دة  444 يومـا. ونشـأت عداوة

. ب البلدين منذ ذلك احل
ـــيـــجــر وقـــال قـــائــد اجلـــيش ا
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أيها العراقي األصيل
كـما جنـحتم في إيـصال أصـواتكم بـطريـقة سـلمـية الى
الـعــالم أجـمع وأصــبح احـتــجـاجـكـم أيـقـونــةً إنـســانـيـة
يُـحتَـذى بهـا في الـعالم ال يُـشَك في وطنـيتـكم العـظيـمة
ـتلكات الدولـة التي هي ملك الشعب في احلفاظ على 
أوالً وأخيـراً فكمـا حافظـتم على سلـمية الـتظاهـر أملنا
ـؤسـسـات بـكم كـبــيـر في احلـفـاظ عـلـى أمن وسالمـة ا
الـتــابـعــة لـوزارة الــكـهــربـاء الــتي تـعــمل خلـدمــتـكم في

مختلف الظروف والتحديات.
ــوظـفـي الـكــهـربــاء في الــوصـول الى إن مـســاعـدتــكم 
دوائـرهم ومواقع عمـلهم واسـتمـرار حتملـهم مسـؤولية
ـومــة الـطـاقـة في ـنـظـومــة الـوطـنــيـة ود اإلبـقـاء عـلـى ا
مـخـتــلف مـيـادين الـتـظـاهـر لــهـو عـصب مـهمّ في حـيـاة
شعـبنـا. وقطع الـطريق على أولـئك الذين يَـحاُولون دون
وصـول مـنــتـسـبي الـوزارة وفـرق الــصـيـانـة إلى مـواقع
عملهـم مهمة وطنـية في هذه الظروف فـتوقف أعمالهم
ـنــشــآت احلـيــويـة ســيـؤدي إلى نــتــائج سـلــبــيـة عــلى ا
ـيـاه والــصـرف الـصـحي ـسـتـشــفـيـات ومـشــاريع ا كــا
فـضالً عن الـقـطـاعات اخلـدمـيـة األخرى. وقـد شـاهد
بـأعــيـنــكم كــيف يـســعى رجــال الـكــهــربـاء الى إصالح
األعـطال التي حتـدث في ساحـات التـظاهرات الـسلـمية

للحفاظ على أرواحكم الغالية.
ـشاريـع االستـثـمـارية كـما أن تـهـديـد بـيئـة الـعـمل في ا
ستـعرض عـمـليـة إعادة اعـمـار قطـاع الكـهـرباء لـلخـطر
بـعد مـا بذلـناه مـعاً هـذا العـام من جهـود حثـيثـة للدفع
ـيــة إلنـعـاش بــاجتـاه جـلـب اخلـبـرات والــشـركـات الــعـا
منـظومـة الطـاقـة وفق جداول زمـنيـة وعـدنا بـها ونـعمل
شاريع االستثمارية هي على اإليفاء بوعودنا. إن تلك ا
مـلك لـكم وتـوقـفـهـا سـيضـر بـالـعـراق الـذي تـتـوَشَـحون

بِعَلَمِهِ العظيم. 
شروعة لذا نتوسم بكم خيراً يا مَن تُـنادون بحقوقكم ا
في قــطع الــطــريق عـلى مـن يـحــاول أن يــحـرف مــسـار
مارسـات التي من شأنها تهديد سلمية التـظاهر نحو ا

أمن واستقرار العراق ..
نـسـأل الـله تـعـالى أن يـحـفظ الـعراق

بلداً وشعباً من كُل سوء. 
#دوائرنامفتوحة خلدمة_الشعب
#الكهرباءمسؤولية تضامنية
#الكهرباءخدمة للجميع
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جـنـرال عــبـد الـرحــيم مـوسـوي
فـي خـطــاب أمــام جتــمع خـارج
مقر السفارة السابقة (معركتنا
مع أمـريـكـا تتـعـلق بـاستـقاللـنا
وبـعـدم الـرضوخ لـلـتـنمـر إنـها
ـعتقدات معـركة بشأن الـقيم وا

وديننا).
وأضــاف في تـصـريـحـات بـثـهـا
التـلفـزيون (إنـهم (األمريـكيون)
سيـواصلـون أعمالـهم العـدائية
مـثل الــعـقــرب الـســام الـذي من
ـكن ردعه طـبــعه أن يـلـدغ وال 

إال بسحقه).
وجــدد خـامـنــئي األحـد احلـظـر
عــــلى إجــــراء مــــحــــادثــــات مع
ـــتـــحـــدة واصـــفــا الـــواليـــات ا
البلدين بأنهما عدوان لدودان.
وقــــــال (من يــــــعـــــتــــــقـــــدون أن
ــفـاوضـات مع الــعـدو سـتـحل ا
مــشــكالتـــنــا مــخــطـــئــون مــئــة

ئة). با
ومن نــــــاحـــــيــــــة أخـــــرى وافق
ـان اإليراني مـبـدئـيـا على الـبـر
ـدرسـية ـناهج ا تـشـريع يلـزم ا
بـتـغـطـيـة جـرائم أمـريـكـا. وردد
ـوت مــشـرعـون أيـضــا هـتـاف ا
ألمريكا. ووصـلت العالقات ب
البلدين إلى طريق مسدود على
ــنـصــرم بــعـد أن مــدى الـعــام ا
انــســـحب الـــرئــيس األمـــريــكي
دونــــالـــد تــــرامب من االتــــفـــاق

النووي اإليراني.
وعـــــاودت واشـــــنـــــطن فـــــرض
الـعـقـوبـات عـلى طـهـران بـهدف
وقف صادراتها النفطية وقالت
إنها تسعى إلجبار طهران على
الــتـفــاوض عــلى اتــفــاق أوسع
نـــطــاقـــا يــشـــمل بــرنـــامــجـــهــا
لـــلــصـــواريخ الـــبــالـــيـــســتـــيــة

وأنشطتها اإلقليمية.
وحظر خـامنئي عـلى مسؤول
إيراني إجـراء محادثات ما لم
ــتـــحــدة إلى تـــعــد الـــواليــات ا
االتـــفـــاق الــــنـــووي وتـــرفع كل

العقوبات.
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ــتــظــاهــرون في ســاحـة تــداول ا
التـحـريـر العـدد االول من جـريدة
(تكتك) بصفحـاتها الثماني التي
قالت عـنـها هـيئـة حتريـرها
ان (هــــذا الــــعــــدد االول من
جـــــريــــــدتـــــنــــــا جـــــريـــــدة
الـــتـي تـــكـــتب احملــــتـــجـــ
وتوزع في ساحة االعتصام
في ســــاحــــة الــــتــــحــــريـــر.
اســمـيــنـاهــا تــكـتك تــيـمــنـا
بـأسـم عـربـة الــفـقــراء الـتي
اصــــبـــحت أيــــقـــونـــة هـــذه
الـــثــورة وتــثــمـــيــنــا لــدور
اصحاب التكتك االسطوري
ـــــــصــــــــابـــــــ فـي نـــــــقـل ا
واجلــرحـى والــشـــهــداء في
ســاحـة هـي سـاحــة حــلـرب
فعليةز وحـ تنهال قذائف
الـــــطــــــغــــــاة عــــــلى رؤوس
احملـتـجــ كل يـوم يـفـتش
اجلمـيع عن مـلـجأ يـلـجأون
اليه هـربـا من قذائف الـغاز
ــصـــوبــة عـــلى الــرؤوس ا
وحـده سائق الـتـكـتك يـهرع

مـــخــاطــرا بـــحــيــاته يـــفــتش عن
مـوضع سـقـوط الــقـنـبـلـة لـيـذهب
مسرعـا وينجـد مصابـا او يخلي
شــهــيـدا). وكــتب (ابــو الــتــكـتك)
افــتــتــاحــيــة الــعــدد الـتـي جـاءت

ستـحيل ليس عراقيا). بعنوان(ا
ومـن عــــــــنــــــــاويـن اجلــــــــريــــــــدة
نـــقـــرأ):خــــارطـــة طـــريـق انـــقـــاذ
ـاذا يــجب تــغــيــيـر الــعــراق) و (
الـدسـتـور?) بـقلـم القـاضي رحـيم
العكـيلي و( نـظرة ايران الى
احـتـجـاحـات تـشـرين.. عـداء
لشـيـعة الـعـراق) بقـلم احـمد
الشـيخ مـاجد  وكـتب احـمد
عـبد احلـسـ مـقاال بـعـنوان
(سـحل الـعمـلـيـة السـيـاسـية
ونـهـايـة الـعـقـد الـسـفـاهـتي)
وتـــوقـف عالء ســـتـــار عـــنـــد
ـطـعم الـتركـي الذي (قـصـة ا
صــار جـــبل احـــد)  وهــنــاك
نــصـوص شــعـريــة بـعــنـوان
اذا نخاف ) للشاعر فارس )
حــرام وكـتـب جـابــرحــجـاب
عن (فن الغـرافيـتي في ثورة
الـعــشـرين الــعـراقــيـة)وكـتب
الدكـتور فـارس كـمال نـظمي
(ديـن ونــــــســــــاء ومــــــرح في
ساحة التحـرير) فيما زينت
صور الشهيد صفاء السراي
الـــــــــغـالف االخــــــــــيــــــــــر من

اجلـــريدة.
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ـقــبـلـة) وأضــاف ان (كـمــيـات الــسـيــول مـتـوقــعـة في ا
مــنـــاطق احلـــدود مع ايــران واألوديـــة شــمـــال الــبالد).
دارية وتسـتعد دول خليـجية الستـقبال عاصفـة (مها) ا
ــتــمـــركــزة في بــحــر الــعــرب ــقــبــلــة وا خالل األيـــام ا
ورجــــحـت هــــيــــئــــات أرصــــاد جــــويـــــة حتــــولــــهــــا إلى
إعـصـار.وكــانت عـاصـفـتــا كـيـار ومـهــا بـدأتـا اخلـمـيس
ــاضي في بـحـر الـعـرب وقــالت تـقـاريـر إن (األخـيـرة ا
بـدأت في الـتالشي لـكن األولى تـزداد قـوة مع احـتـمـال

حتولها إلى إعصار). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ
دن توقع مـتنبىء جوي تساقط امـطار وفيرة في اغلب ا
قبـلة  مشـيرا الى ان الـسيول واردة في خالل االيـام ا
مــنــاطق احلــدود مع ايـران . وكــتب صــادق عــطــيـة في
ــاذج صــفــحــته عــلى فــيـــســبــوك امس انه (مــا تــزال 
ية تـضع كميات وفيـرة لألمطار في مناطق الطـقس العا
شــرق وشــمــال الــبالد وبــعض مــدن الــوسـط والــفـرات
ـدى لـلـحـالة األوسط واجلـنـوب  كـتـوقع أولي مـتـوسط ا
ـرجح  تــأثـيـرهـا عــلى الـبالد خالل االيـام اجلــويـة من ا

oK∫ محتجون غاضبون يتسلقون جدران القنصلية االيرانية في كربالء ð

الـصـفـحـة االولى من جـريـدة تـكـتك
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عـــــززت الـــــقـــــوات االمـــــنـــــيـــــة
انتشارها في منطقتي العالوي
والصاحلية بعد اقتحامهما من
ــــتــــظـــــاهــــرين وحــــرق قــــبـل ا
االطــارات مــا اســفــر عـن وقـوع
الـعــديـد من الـضــحـايــا بـسـبب
سـيلة للدموع اطالق القنابل ا
ـــنـــاطق في وشـــهــد عـــدد من ا
بغداد واحملافظات صباح امس
اغالق بـعض الـطـرق الـرئـيـسـة
ــوظــفـــ من الــذهــاب ومــنـع ا
لــدوائـرهم. وقـال شــهـود عـيـان
ــتــظــاهــرين قــامــوا امس ان (ا
بـاقـتـحـام مـنطـقـتي الـصـاحلـية
والـــــعالوي وجـــــســــر االحــــرار
واحرقوا االطـارات حيث عززت
القوات االمنية وجودها لتأم
مــــقـــر احلــــكـــومـــة) مــــؤكـــدين
(اصــابـــة نـــحــو 30 شـــخـــصــا
ـسـيـلة لـلـدمـوع ب بـالـقـنابل ا

جــــســـــر االحــــرار والــــعالوي)
واشـــــــاروا الـى ان (الــــــقــــــوات
تظاهرين الذين االمنية فرقت ا
حاولوا غلق جسر االحرار عبر
اطـالق الــــــرصــــــاص احلـي في
الـفـضــاء مـا اسـفــر عن اصـابـة
ســـبــعـــة مــتـــظــاهـــرين). وافــاد
مــصـدربــأن اســعـافــات الــدفـاع
ــــدني تــــوجــــهت الى جــــســـر ا
االحــــرار نـــتــــيــــجـــة حــــصـــول
تـظاهـرين.وقال اصـابات بـ ا
ـــصــدر في تـــصــريح امس إن ا
ـــدني (اســـعــــافـــات الــــدفــــاع ا

تـــوجـــهت الى جـــســـر االحــرار
نـتــيـجــة حـصـول اصــابـات في
ـتظـاهرين) واضاف صفـوف ا
انـه (لم يــــــــتـــــــضـح إن كـــــــانت
االصـابــات نـتــيـجــة الـرصـاص
ـــســـيـــلــة احلـي او الـــقــنـــابل ا
للدموع). واكدت عمليات بغداد
ـرور ان جــســر االحـرار ســالك 
الــعـجالت. ونــفت وزارة الـعـدل
نـشوب حـريق في بنـايتـها بـعد
ـواقـع اقـتـحـام تــدول عـدد من ا
. الــبــنــايــة من قــبـل احملــتــجـ
واشــــعــــلـت لــــقــــطــــات مــــواقع
الــتـواصل االجــتــمــاعي لــشـاب
مـتظـاهـر جازف بـحـياته النـقاذ
صاب عـلى حافة جسر زميله ا
اجلـمـهـورية بـبـغـداد. واظـهرت
لــقـطـات نـشـرت عـلى الـتـواصل
ـتظـاهر عراقي من االجتـماعي 
فـريق اإلنقـاذ الـذين يتـواجدون
في ساحـة التـحريـر وهو يُـنقذ
أحـــــد جــــرحـى اخلط األمـــــامي
لـــلــمـــتـــظــاهـــرين عـــلى جـــســر
اجلمـهورية بـعد أن أصيب من
قـــبـل الــقـــوات االمـــنـــيـــة.وربط
نقذ زميله اجلريح على ظهره ا
بـاحلبـال وتـمكن من الـسـير به
طل على من منتصف اجلـسر ا
نــهـر دجــلــة وصــوال إلى الــبـر

. حيث  تسليمه للمعاجل
وقــطـع مــتــظـــاهــرون عــددا من
الشوارع استـمراراً للضغط في
تـنـفـيـذ (عــصـيـان مـدني) دعـوا
الى تــنـفــيــذه مــنـذ امس االول.
واقــدم مـتــظــاهــرون عـلـى غـلق

مــــؤســــســـات حــــكــــومـــيــــة في
مــحــافــظـتـي ذي قــار والـنــجف
ومـيـسـان ومـحـافـظـات أخـرى .
وقــال شـهـود عــيـان في ذي قـار
تظـاهرين اغلقوا إن (عشرات ا
عـددا من مـؤسـسـات الـدولة في
النـاصريـة منـها دوائـر التـربية
واجلنـسيـة وشركـة اور العـامة
ــــاء واجملـــاري ومــــديــــريــــات ا
والــــبـــــلــــديــــات والـــــتــــقــــاعــــد
والــضــريــبــة) وفـي مــحــافــظـة
النـجف اشار شهـود عيان الى
(غــــلـق مــــبــــنـى مــــفـــــوضــــيــــة
االنـتــخـابــات ومــركـز الــتـدريب
ـــهــــني ودوائــــر حـــكــــومـــيـــة ا
اخـرى) الفــتــ الى أن (هــنـاك

دوائر اخـرى مغلـقة منـذ يوم
ـــتــظـــاهـــرين الـــذين مـن قــبـل ا
بـاني يافـطة خـطوا عـلى تلـك ا
مـغــلق بـامـر الـشـعب) عـلى حـد
تـــــعـــــبـــــيـــــرهم. كـــــمـــــا أغـــــلق
ـتظـاهرون في مـيسـان أبواب ا
اجلـامـعـة ووضـعـوا الفـتـة كُتب
عـلـيهـا (جـامعـة مـيسـان مـغلـقة
بـأمـر من الـشـعـب) كـمـا شـهدت
مـحـافـظـات الـديـوانـيـة وكربالء
ــــاثــــلــــة اذا اقــــدم احــــداثـــــا 
مــتــظــاهـــرون عــلى قــطع طــرق

واغالق دوائر حكومية.
 وكان رئيس الوزراء عادل عبد
ــهـدي قـد دعــا احملـتـجـ إلى ا
سـاعدة في إعـادة احلياة إلى ا

طبيعتها في شتى أنحاء البالد
هدي في بيان امس وقال عبد ا
إن (االحـتــجــاجــات الــتي هـزت
ـنــظـومـة الـســيـاسـيــة حـقـقت ا
غـرضـهـا ويـجب أن تتـوقف عن
التأثيـر على األنشطـة التجارية
واالقـــتــصـــاديـــة في الـــعــراق)
ــصــالح مــبــيــنــا ان (تــهــديــد ا
الــنـفـطـيـة وقـطع بـعض الـطـرق
عن مـــوانئ الـــعــراق يـــتـــســبب
بــخـــســائـــر كــبـــيــرة تـــتــجــاوز
لـيارات) محـذرا من أن (هذه ا
االضــطـــرابــات تـــؤدي إلى رفع
أســـعــار الـــســـلع). ورأى وزيــر
الـتـجـارة مـحـمـد هـاشم الـعاني
إن االحـــــتـــــجــــاجـــــات أدت إلى

تـــأخـــيــر تـــفـــريـغ الــعـــديـــد من
ـيناء شحـنات األرز واألغـذية 
أم قــــصـــر. وقــــال الـــعــــاني في
تــصـــريح امـس ان (اســتـــمــرار
االحـتـجـاجـات أدى إلى تـأخـيـر
تفريغ العـديد من شحنات األرز
ـــيــنــاء أم قــصــر). واألغــذيــة 
ـتـظـاهـرون كل الـطرق واغـلق ا
ــؤديـــة إلى مــيـــنــاء أم قــصــر ا
بالـقرب من مديـنة البـصرة بعد
أن اســــتــــخــــدمت قــــوات األمن
ـسيل الـذخيـرة احليـة والـغاز ا

للدموع خالل الليل. 
واكــدت وزارة الـنـقل ان مــيـنـاء
خــور الـــزبـــيــر يـــعـــمل بـــشــكل
اعـتــيــادي وانه اســتـقــبل امس
خـــــمـس بـــــواخـــــر و افـــــراغ

حمولتها.
الى ذلك  حــذرت الــنــائــبــة عن
حــقــوق االنـســان يــسـرى رجب
من مــوقف حــازم في حــال عـدم
إطالق سـراح الــنـاشــطـة صــبـا
ـهداوي فـيـمـا اشارت الى ان ا
عـمـلـيـات اخـتـطـاف الـنـاشـط
وســـيــــاســـة تــــكـــمــــيم األفـــواه
واستخدام القـوة انهيار خطير
حلـــقـــوق اإلنـــســـان. من جـــهــة
اخــرى اكــدت قـيــادة عــمــلــيـات
البـصرة على أوامـرها السـابقة
ـؤدية إلى بعـدم قطع الـطريق ا
نـشأة احلـيويـة فيـما اشارت ا
وافقات الى انها استحـصلت ا
تـسـبـب الـقـانـونـية العـتـقـال ا
ــــؤديــــة في قــــطـع الــــطــــريـق ا

للموانئ.
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