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ـــتــظـــاهــرين في احــتـــشــد آالف ا
سـاحـتـي الـتـحــريـر واخلالني في
إضــــراب عـــــام أعــــاد الـــــزخم إلى
ــتــواصل احلــراك االحـتــجــاجي ا
مـــنــــذ أســـابـــيـع وسط اجـــراءات
امـنـيـة مـشـددة فــرضـتـهـا الـقـوات
ــنـــتـــشــرة بـــالـــقــرب مـن مــواقع ا
الـتــجــمع حــيث عــاد احملــتــجـون
لالعــتــصــام عــنــد جــســر الــســنك
بـعـدمـا تـراجـعت الـقـوات األمـنـيـة
الــتي مــنــعت تــقـــدمــهم إلــيه قــبل
. وفرقت قـوات مـكافـحة أسبـوعـ
ـتظـاهـريـن قرب الـشـغب جـمـوع ا
جــســر الـشــهــداء بــأطالق قــنــابل
مـسـيـلـة لـلـدمـوع. وقـال نـاشـطون
لـ(الــــزمــــان) امـس ان (ســــاحــــتي
التـحـرير واخلالنـي شهـدتـا تدفق
ـواطــنـ لالنــظـمـام حـشــود من ا
الى صـــفـــوف احملـــتــجـــ الـــذين
رفعوا شعار نريـد وطنا بعيدا عن
اي تدخالت اقـليـمية او دولـية في
الــــقــــرار الــــعــــراقي) واكـــدوا ان
ـعـتــصـمـ يـجــددون دعـواتـهم (ا
الى اجــراء انـــتــخـــابــات مـــبــكــرة
ي ومـكـافحـة الـفـساد بأشـراف ا
وتأم فرص عمل وتغيير الطبقة
السياسية احلالية) واشاروا الى
ان (اآلالف خــــــــرجــــــــوا امـس إلى
الـــشـــوارع بــــعـــد دعـــواتــــنـــا إلى
اإلضراب العام حيث توقف العمل
ــدن). واكـد شــهـود في غـالــبــيـة ا
عيـان ان (قـوات مـكـافـحـة الـشغب
ـســيـلـة قـامت بــاطالق الـقــنـابـل ا
للدموع بالقرب من جسر الشهداء
ــتــظــاهــرين). لــتــفــريق حــشــود ا
موضحـ انه ( إضرام الـنيران
أسفل جـسر األحـرار حـيث تمـركز
ـــتـــظــاهـــرون عـــنـــد اخلط األول ا
لـلـجـسـر) مـؤكـدين ان (مــكـافـحـة
الشـغب انـتـشـرت بـالزوارق وسط
نـهـر دجــلـة قـرب جــسـر االحـرار).
الفـتـ الـى ان (حـصـلــيـة حـوادث
جسـري االحـرار والـشـهـداء بـلغت
37 حــالــة اخــتـــنــاق في صــفــوف

ـصـاب  تـظـاهريـن وبعض ا ا
ـستـشفـيات خلـطورة نقـلهم الى ا

اصابتهم).
وفي الـبـصـرة  اكـد شـهـود عـيـان

تظـاهرين اقدمـوا على حرق ان (ا
إالطـــارات لــقـــطـع الــطـــرق ومـــنع
ــــوظـــــفــــ مـن الــــوصـــــول إلى ا
عــمـــلــهـم). وعــطـــلت كل مـن بــابل
وواسط وذي قـار الـدوام الرسـمي
في مؤسـساتـهـا امس االحد. وفي
مدينة احلـلة حيث أغـلقت الدوائر
دارس وخرج آالف بينهم طلبة وا
وموظـفـون حـكـوميـون لالعـتـصام
أمام مبنى مجلس احملافظة. وقال
دني حسان الطوفان إن الناشط ا
(التظاهرات تـمثل تصديـاً للفساد
والــــــعــــــمل مـن أجل اخلـالص من
الظلم) مؤكدا (مـواصلة الـتظاهر
واإلضراب العام مع كل الـعراقي
حــــتى إرغــــام احلـــــكــــومــــة عــــلى
دارس االسـتـقـالـة). وقـرر طـلـبـة ا
ؤسـسات واجلامـعـات وموظـفـو ا
احلـكـومـيــة في الـنـجف االضـراب
عن الدوام الـرسـمي والـتوجه الى
الى ســـاحـــات الـــتـــظـــاهـــر. وقــال
شهود عيان ان (التجار وأصحاب
دارس واجلامعات محال وطلبة ا
فــــضـال عن مـــــوظـــــفي الـــــدوائــــر
احلكـوميـة بيـنهم مـنتـسبو مـعمل
اسـمــنت الـكــوفـة نــفـذوا إضــرابـا
عــامــا دعــا إلــيـه نــاشــطــون أمس
والتحقوا بساحات التظاهر). كما
ـدارس في محـافظة جتمع طلـبة ا
الديـوانـية امـام مدارسـهم رافـع
االعالم العراقـية ومن ثم تـوجهوا
الى ساحـات الـتـظـاهر لـلـمـشـاركة
في االحتـجـاجـات الشـعـبـية. وفي
ــدارس كــربالء الـــتــحـق طــلـــبــة ا
ودوائـــــر حــــــكــــــومـــــيــــــة أخـــــرى
ـــتـــظــــاهـــرين فـي وقت اقـــفل بـــا
اصحاب احملال التـجارية محالهم
لــلـــمــشــاركـــة في االحــتـــجــاجــات
واالضـراب الـعـام وعـلـقـوا الفـتات
خطـوا عـلـيـها شـعـارات تـعـبر عن
تـــضــــامـــنـــهـم مع الـــتــــظـــاهـــرات
االحــتــجــاجــيـة بــحـسـب شــهـود
عيان. الى ذلك   كشف مصدر عن
اختطاف ثالثة مـحام في بغداد
صدر في تصريح وميسان.وقال ا
امس انه ( اخــتــطــاف احملــامي
ـــدنـي عــبـــد الـــكــر والــنـــاشط ا
ـاضي ضمن العمـيري اخلـميس ا
مــنــطــقــة الــبـلــديــات فـي بــغـداد)
واشــار الى (اخـــتــطـــاف احملــامي
والناشط عـلي الساعـدي االسبوع

ـاضي من مـنـزله ضــمن مـنـطـقـة ا
الثـعالـبـة باالضـافـة الى اختـطاف
احملــامي والــنــاشط عــلي جــاسب
حـطــاب ضـمن مــديـنــة الـعــمـارة).
وأشرت مفـوضيـة حقـوق االنسان
عودة مـسلـسل اغتـيال واخـتطاف
الــنـــاشــطـــ في الــعـــراق.وقــالت
ـفــوضــيــة في بــيــان امس إنــهـا ا
(تــؤشــرعــودة مــسـلــسـل اغــتــيـال
( ـدنـي واخـتـطـاف الـنـاشـطـ ا
مطالبة احلـكومة بـ(ضمان سالمة
). وكـان ـتــظـاهــرين الــسـلــمـيــ ا
ـهدي رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
قـــــد كــــــشف عـن ازديـــــاد حـــــاالت
اخلـطف الــتي تــقـوم بــهـا جــهـات
تـوحي بـأنــهـا تـنــتـمي الى احـدى

مـؤســســات الـدولــة. ورفض عــبـد
مارسات التي هدي ما اسماه (ا ا
يــعـاقـب عـلــيــهــا الــقــانـون وعــلى
عهد اجلناة اطالق سـراح عميـد ا
العـالي للـتـطويـر االمني واالداري
ياسـر عـبـد اجلـبار مـحـمـد حـس
بـدون قــيـد أو شـرط) واضاف ان
(الــدوائـر األمــنــيــة والــقــضــائــيـة
اخملـتــصــة بـاشــرت بــالـتــحــريـات
والتحقيقات الـالزمة للتعرف على
). في اجلنـاة وحتـريـر اخملـتـطـف
غـضـون ذلك  افـاد  مـصــدر طـبي
اصــابــة بــوقــوع اكـــثــر من  700 
خالل الـــتـــظـــاهـــرات في عـــدد من
احملافظات ادرجت ضمن االعاقات
ـــــصــــدر إن ــــزمـــــنـــــة.  وقــــال ا ا

(اإلصــابــات الـــتي ســـجــلت خالل
مـدة الـتــظـاهــرات مـتـبــايـنـة وهي
تـضـم حـاالت اخــتــنـاق بــالــغـاز و
دهس وإصــــــابــــــات مـــــبــــــاشـــــرة
بــالــرصــاص احلي)  مــبــيــنــاً أن
(أكثر من  700 من تلك اإلصابات
ــزمــنـة أدرجت ضــمن اإلعــاقــات ا
وأغلـبـهـا كـانت إصابـات مـبـاشرة
بقنـابل الغازوبـعضهـا بالرصاص
ـتـظـاهـرين الـذي أصـاب أطـراف ا
وخـــاصــة أقـــدامـــهم) مـــؤكــدا ان
(بعض اإلصابـات كانت قـريبة من
النخاع الشوكي وتسببت بحاالت
ـكن عالجـهـا). بـدوره  إعـاقـة ال 
رأى اخلبير القانوني طارق حرب
انه ال فــراغ دسـتــوري وال اشــكـال

واقـعي عــنــد اسـتــقــالـة الــرؤسـاء
الثالث . 

وقـــال حــــرب في بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الزمـان) امس ان (مـا يحـدث مـنذ
أسـابـيع من الـتــظـاهـر أخـذ طـابع
االســتـــمــرار ومـن أألســلم تـــقــد
حـلــول لالزمــة ومــحــاولــة ارضـاء
كن تـظـاهـرين وحتـقيـق شيء  ا
أن يكـون دراماتـيكـياً بـحيث يـنقل
الـــواقع احلـــالـي الى واقع آخـــر)
مــضـــيــفـــا (يـــبــدو ان اســـتــقـــالــة
ـكن ان تــكـون الـرؤســاء الـثـالث 
حالً حـقـيـقـيــاً لـلـواقع احلـالي وال
يــنـتـج عن اســتــقــالـتــهـم أي فـراغ
دســـــــــتـــــــــوري أو أضـــــــــطــــــــراب

واقعــــــــي). 
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اصـــدرت هـــيــئـــة الـــنــزاهـــة أمــر
اســـتـــقــدام بـــحق أحـــد أعـــضــاء
مـــجــلـس الــنـــواب احلــالـي عــلى
خــلـــفـــيــة صـــرف أمـــوال لــغـــيــر
األغـراض اخملـصـصـة لـهـا أثـنـاء
مدة توليه منصب محافظ صالح
الــــــــــديـن. و أشــــــــــارت دائــــــــــرة
الـتـحـقـيـقـات بـالـنـزاهـة في بـيان
امـس ان (مــحـــكــمــة الـــتــحـــقــيق
اخملـتـصـة بــقـضـايـا الـنـزاهـة في
صالح الـــــــديـن أصـــــــدرت أمـــــــر
اســـتـــقــدام بـــحق أحـــد أعـــضــاء
مـــجـــلس الـــنـــواب احلـــالـي كــان
يــشــغل مـــنــصب مــحــافظ صالح
الـدين الـســابق عن تـهـمـة صـرف
مـــبــــلغ  10 مــــلــــيــــارات ديــــنـــار
مــخــصــصــة لــســد احــتــيــاجــات
ــدنــيــة ــؤســســات األمــنــيــة وا ا
بــاحملــافـــظــة في غــيــر األغــراض
اخملــصــصـة  بــحــسـبــمــا تـقــريـر
ـالية االحتادية) ديوان الرقابة ا
واضـــاف ان (قــــرار االســـتـــقـــدام
ـتــهم صـدر وفـقـاً ألحـكـام بـحق ا
ادة  331 من قانـون العـقوبات ا
بـعــده رئـيس جلـنــة الـصـرف في
احملــافـــظــة عــنــدمــا كــان يــشــغل
مــــنـــصـب احملـــافظ ) وتـــابع ان
(احملــــكـــمــــة قــــررت اســــتــــقـــدام
قـــائـــمـــمـــقـــام قـــضـــاء ســـامـــراء
ومـــــســـــؤول احلـــــســـــابـــــات في
القائـممـقاميـة كونـهم أعضاءً في
جلـنــة الـصـرف بــالـقـضــيـة الـتي
حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى
الـقـضـاء). كـمـا اصـدرات الـهـيـئة
أوامــر اســتـــقــدام بــحق عــدد من
سـؤول في مـحافـظة الـنجف. ا
واوضـــحت الـــدائـــرة تـــفــاصـــيل
القـضـيتـ الـلتـ حقـتت فـيهـما
وأحـــالــتـــهــمـــا إلى الـــقــضــاء ان
(مــحـكــمـة الــتــحـقــيق اخملـتــصـة
بــالــنـظــر بـقــضــايـا الــنــزاهـة في
الـنجف أصـدرت أوامـر اسـتـقدام
ـــتــهــمـــ رئــيس بـــحق كل من ا
مجلس احملافظة األسبق ورئيس
هيئة اإلعـمار ومسـتشار احملافظ
إضـــافـــة إلـى عـــضـــو ســـابق في
ـساءلتهم في مجلس االستـثمار 
ـنح إجـازة ـتـعـلـقـة  الـقـضـيــة ا
االســـتــثـــمــار رقـم واحــد لـــســنــة
 2008 الـــصـــادرة عن الــهـــيـــئــة

مـصدر ثـان في مـحـكمـة جـنـايات
الــديـــوانـــيـــة عن قـــرار بـــحـــجــز
ـنـقـولة نـقـولـة وغـير ا األمـوال ا
لـرئـيس مــجـلس احملـافـظـة.وقـال
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس ان ا
(مــحــكــمـة جــنــايــات الـديــوانــيـة
اصــدرت قــرارا بــحــجــز األمــوال
ـنـقـولـة لـرئيس ـنـقـولة وغـيـر ا ا
مجلس مـحافظـة الديوانـية) على
حـد تـعـبـيـره. وفي تـطـور الحق 
استغربت الـنزاهة من زج اسماء
مالكـاتــهـا في سـجــاالت اعالمـيـة
دون عــلــمــهـا  مــؤكــدة انــهــا لن
تـــخــضع الـى الــضـــغــوط من اي
جهة كانت وان عملـها التحقيقي
واضح وشــفـــاف وحتت اشــراف
افاد الـقـضـاء.  من جـهـة اخرى  
شهود عيان بأن حريقا اندلع في
ثالثـة منـازل وسط بـغـداد . وقال
الــشــهــود ان (حــريـقــا انــدلع في
ــنـــطــقـــة حــافظ ثـالثــة مـــنــازل 
ـــا ادى الى احلـــاق الـــقـــاضـي 
اضـــرار مـــاديـــة دون وقـــوع ايـــة
خسـائر بـشرية) مبـينـا ان (اكثر
من ثمان فرق دفاع مدني شاركت
في اخـمــاد احلـريق) الفتـ الى
ان ( اخملــازن مــتــهـالــكــة وهــنـاك
صـــعــوبــة بــعــمـــلــيــات االخــمــاد
الحــتـمــال انــهـيــار اخملــازن عـلى

الفرق). 
وسمع امس دوي انـفجـارين قيل
انــهــمــا لــصـاروخــ اســتــهــدفـا
ـنـطـقــة اخلـضـراء لـكن شـهـودا ا
قـــالـــوا ان االول ســـقط فـي نـــهــر
دجـلــة والـثـاني وقع قــرب مـلـعب

نطقة اخلضراء. مقابل ا
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أعــلـــنت دائـــرة الـــصـــنــدوق في
هــيـئــة احلــمـايــة االجــتـمــاعــيـة
بـــــوزارة الـــــعـــــمـل والـــــشــــؤون
االجــــتــــمـــــاعــــيــــة عـن إيــــقــــاف
الية لنحو 185 االستقطاعات ا
اســـــــرة من ذوي الـــــــشــــــهــــــداء
تـجاوزين على اعـانة احلـماية ا
االجـتـماعـيـة . وقـالت مـديـر عام
الدائرة كوثر إبراهيم فاضل في
بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس انه
(تـنـفـيـذا لـقـرار مـجـلس الـوزراء

رقم  112 لـــــســـــنــــة  2019 
اعفاء نحو  185 اسرة من ذوي
ـتجـاوزين على راتب الشـهداء ا
احلـــمــــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة من
االسـتقـطـاعات) مـشـيرة الى أن
(الوزير باسم عبد الزمان بصدد
وافقـات األصولية استحـصال ا
لـــــشــــمـــــول فــــئـــــات أخــــرى من
ـــــتــــجــــاوزين بـــــاالعــــفــــاء من ا
ـالـيـة من ذوي االسـتـقـطـاعـات ا
شـهــداء الـعـمـلـيـات اإلرهـابـيـة)
مــؤكـــدة ان (دائــرة الـــصــنــدوق
اضــبـارة اجنــزت تــدقــيق  756 
خـالل شـــــهــــــر تـــــشــــــرين االول
ـــــنــــصــــرم) واشــــارت الى ان ا

(االضـابـيــر تـوزعت بـواقع 380
لفئة الرجال و 340 لفئة النساء
تــنـفـيــذا لـقـرار مــجـلس الـوزراء
رقم  431 الـــقــاضي بــتــقــســيط
ـدة الى  120 شــهــراً بــعـد ان ا
كانت  60 شـهـرا حـيث تـنـوعت
ـواطـن بـ مـنح براءة الـذمـة 
ـترتـبـة بذمـتهم بـالغ ا سـددوا ا
نـقـدا واخرين  تـقـسـيط مـبالغ
الدين مراعـاة لعدم قـدرتهم على
بـاشر). وزارت جلنة التسـديد ا
مشكـلة من هيـئة رعاية الـطفولة
في الــوزارة ومــكـتب مــفـوضــيـة
حــــقــــوق االنـــســــان فـي اقـــلــــيم
كردستان مخيم شاريا للنازح
في محافظة دهـوك لتفقد احوال
النـازح . ولـفت البـيان الى ان
(الــلـــجــنـــة اطــلـــعت عـــلى ابــرز
احـتـياجـات الـنـازحـ ونـاقشت
مـع الـــقـــائم عــــلى ادارة اخملـــيم
احــوال االطـــفــال الـــيــتـــامى من
ـكـون االيـزيـدي الـبـالغ عـددهم ا
 384 واغـــلـــبـــهم نـــازحـــون من
مـنـطــقـة سـنـجـار) الفـتـا الى ان
(الـــلــجــنـــة اطــلـــعت عــلـى آلــيــة
ـدارس تــســجــيل االطــفــال في ا
الـثــمــاني بــاخملـيـم كـمــا الــتـقت
عدداً من النازح الذين طالبوا

بتوفـير االمن واعادة االسـتقرار
ــنـاطــقــهم تــمــهـيــدا لــعــودتـهم
الـيـهـا) واكـدت الـلــجـنـة (رغـبـة
ـساعدة الوزارة تقـد الدعم وا
من حيث اصـدار وثـائق رسمـية
لالطفال فاقدي الهوية وامكانية
ايـــــوائــــــهم فـي دور الـــــدولـــــة).
ركـز الوطـني لـلصـحة واصـدر ا
ــهـنــيـة في الـوزارة والــسالمـة ا
دراسة لتسجـيل إصابات العمل
وقال في الـعـراق لـلـعام 2018 . 
ـركز نـاضـر محـمود مـدير عـام ا
الشمري ان (الهدف من الدراسة
هو العداد قاعدة بـيانات وطنية

عن إصـــابـــات الـــعــمـل لـــغــرض
تزويـد اخلطط الوطـنية وتـعزيز
الـوعي الــوقـائي لـدى الـعـامـلـ
لـلـحــد من تـعـرضـهم لالصـابـات
في مـواقع الـعمل) مـوضـحاً ان
(أهــمـــيــة هـــذه الــدراســـة تــأتي
ـركز ضـمن حتـديث اطـار عـمل ا
الـذي أصـبح يـرتـكـز عـلى تـقد
االستـشـارات ورسم الـسيـاسات
واعـــداد الــبــحــوث والــدراســات
لـــلــــنـــهـــوض بـــواقع الـــصـــحـــة
هـنيـة وتوفـير بـيئة والسالمـة ا
عــمل آمـنــة وسـلــيـمــة). وقـابـلت
هـــيــــئـــة رعـــايــــة ذوي اإلعـــاقـــة
واالحــــتـــــيـــــاجـــــات اخلـــــاصــــة
تقدم لعضوية مجلس ادارة ا
مثل لالشخاص ذوي الهيئة ا
االعاقـة تنـفيـذا لتـوجيـهات عـبد
الــزمــان. وقــال رئـيـس الــهــيــئـة
ـتـقـدم عـصـام الـتـمـيـمي ان (ا
تلـقوا اتـصاال هـاتفـيا عن مـوعد
ــقـــابالت بـــصـــحـــبــة ومـــكـــان ا
ــســتـمــســكــات الــرســمـيــة مع ا
التقرير الطـبي والسيرة الذاتية
لكل مـتقدم مـثبت فـيها دوره في
خـــدمـــة قـــضـــيـــة ذوي اإلعـــاقــة
ومــشــاركـته الــدولـيــة واحملـلــيـة

اخلاصة بهذا اجملال). 

دة خمس سنوات لشركة عربـية 
إلنــشــاء مـــطــار الــنــجف الــدولي
خالفـــاً لـــلـــقـــانـــون) مـــؤكــدة ان
(احملـكـمـة أصـدرت أمـر اسـتـقدام
بــــحق نــــائـب رئــــيـس مــــجــــلس
احملافظة في قضية قيام اجمللس
بـــفـــتح حـــســـابــات مـــالـــيــة دون
الـية) الفتة إلى موافـقـة وزارة ا
أن (هـــذه احلـــســـابـــات تـــتــعـــلق
ـسـتـحـصـلة عـن طريق ـبالغ ا بـا
بــيع قــطـع سـكــنــيــة إضــافــة إلى
حصة احملافظة من رسوم الزوار
وإيــرادات مــرآب الـــنــجف). وفي
بابل  كشـفت الـهيـئـة عن صدور
قرار قـضائي بـتـوقيف عـضو في
مجـلس احملـافظـة وأمـر استـقدام
ــــفـــتش الــــعـــام لـــوزارة بــــحق ا
الــصـحــة الـســابق اسـتــنـاداً إلى
ــادة  340 من قـــانــون أحــكـــام ا
الـــعـــقــوبـــات الــعـــراقي لـــوجــود
مـخـالـفـاتٍ شـابت عـمـلـيـة إنـشـاء
مــحـطــة وقـود الــشـومــلي وكـذلك
مـــخــــالـــفـــات فـي عـــقــــد إنـــشـــاء
مسـتـشـفى سـعة  400 سريـر في
احملافـظـة. وافاد مـصدر بـإصدار
مــحــكــمــة جـنــايــات احلــلــة أمـراً
بـــالـــقـــبض عـــلى مـــحــافـظ بــابل
ـــــصــــــدر في احلـــــالـي. وقــــــال ا
تـــصــــريح امـس إن (مـــحــــكــــمـــة
جــنـــايــات احلــلــة أصــدرت أمــراً
بإلقـاء القـبض على مـحافظ بابل
بـــســـبب غــــيـــابه عـن اجلـــلـــســـة
ــحــاكــمــته بــتــهــمــة اخلـــاصــة 
التزوير) على حد قوله . وأضاف
ان (احملـكـمـة حـددت غـدا  مـوعداً
لــلــنــطق بــاحلــكم). فــيــمـا كــشف
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ــــــــوت امـس االحــــــــد غــــــــيـب ا
الـــســيـــاسي الـــعـــراقي عـــدنــان
الــبـاجه جي عن عــمـر نـاهـز 96
عـــامـــا في مـــديـــنـــة ابــو ظـــبي.
والـــــــبـــــــاجـه جـي ســـــــيـــــــاسي
ودبــلــومــاسي عــراقي من تــولـد
بـــغـــداد عـــام  1923وهـــو جنل
الــســيــاسـي الــبــارز في حــقــبــة
لكيـة مزاحم الباجه جي الذي ا
كـــــــان رئـــــــيس الـــــــوزراء خالل
احلــرب في فــلـــســطــ في عــام
 1947. وعــ سـفــيـرا لــلـعـراق
تحـدة ابان ثورة 14 في األ ا
تــــــــــمـــــــــوز  1958ثـم وزيــــــــــرا
للـخارجيـة في عهد عـبد السالم
عـارف وخـدم خالل احلـرب ضـد
إسرائيل في 1967 وكان عدنان

الـــبـــاجــــة جي خـــارج الـــعـــراق
عـنـدمـا اطـاح الـبـعـثـيـون بـحـكم
عـبـد الـرحمـن عارف فـي انقالب
تموز 1968وارتأى عدم العودة
ـــعـــارضـــة وقـــرر الــــعـــمل مـع ا
الــعــراقــيــة حـيـث كــان عــضـوا
بــارزا فـيـهـا والـتــحق بـحـكـومـة
أبو ظبي للعمل فيها وقد حضر
اجـتـمـاع الـتـوقـيع عـلى دسـتور
تحدة إقامة اإلمـارات العربيـة ا
وإعـالن اسـتــقالل الــدولــة. كــمـا
كـان مــســتـشــارا بــارزا لــرئـيس
دولــة االمـارات الــشــيخ زايـد ال
نهـيان  وبعد  2003  تعي
الـبـاجـة جي عـضـوا في مـجلس
احلـكم الـذي تـشـكل بـتـاريخ 12
تـــمــــوز من الـــعــــام ذاته ومـــنح
اجملـلس صالحـيـات جـزئـيـة في
إدارة شؤون الـعراق  وتـنافس

مع غــازي عــجــيل الــيــاور عــلى
مــنـصـب رئـاســة اجلـمــهـوريـة .
وقــــالـت مــــصــــادر ان (الــــراحل
سـيواري جـثـمـانه الثـرى الـيوم

االثن  في ابو ظبي). 

lD∫ محتجون يقطعون الطرق باطارات مشتعلة بهدف تعميم االضراب في البصرة
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رجـحت الـهـيـئـة الـعـامة لـالنواء
اجلـــويــــة والــــرصـــد الــــزلـــزالي
التـابـعة لـوزارة النـقل انخـفاض
ــــنـــاطق درجــــات احلـــرارة في ا
كــافـة والــعـظــمى في بــغـداد 23
درجــة. واشــارت في بــيـان امس
الى ان (طـقس اليـوم االثـن في
ـــنـــطـــقى الـــوســـطـى صـــحــوا ا
ودرجـة احلرارة الـعـظـمى تـكون
 23 مـــئــويـــة وحـــركـــة الـــريــاح
شـمــالــيـة شــرقــيــة خـفــيــفـة إلى
نـطقة معـتدلة الـسرعـة اما في ا
الشـمالـية سيـكون الـطقس فـيها
صـحـو ولـيس هـنـاك تـغـيـيـر في
درجـــات احلــرارة) واضــاف ان
ـنطـقة اجلـنوبـية يـكون (طقش ا
غائما جـزئياً مع فرصـة لتساقط
امــطـار خــفــيــفــة في أقــســامــهـا
اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة). واجـــــتـــــاحت
الـعـواصف الـثـلـجـيـة وانـهـمـرت
نـازل والطرق يـاه إلى داخل ا ا
ب إقـلـيمي أسـتـورياس ولـيون
في أسوأ موجة للـتراكم الثلجي
بــشـمـال إسـبـانـيــا مـنـذ عـقـد من

الزمن. 
ـنع الطـقس الـسيء الذي ولم 
أدى إلى إغالق مــؤقت لــلــطـريق
السـريع بـ اإلقلـيمـ السـكان
احملـــلــيـــ من اخلـــروج لــشــراء
احــتــيــاجــاتـــهم األســاســيــة من
الغذاء.وساعـدت قوات الطوار
ــنــاطق الــعــالـــقــ في بــعـض ا

يـاه على ضـفاف بسـبب تـدفق ا
ـزيـد من األنـهـار في ظـل تـوقع ا
العواصف خالل نهاية األسبوع
وتتجـه موجة بـاردة و ثلوج من
الــقـــطب الـــشـــمــالـي إلى أجــزاء
مــخـتـلــفـة من الـقــارة األوروبـيـة
.وضـرب زلـزال بـقوة  5 درجات
مـنـطــقـة بـجـنـوب شـرقي مـديـنـة
ـرصـد ـغــربـيـة. ووذكـر ا فـاس ا
األوروبـي لــــــلـــــــزالزل أن (هــــــزة
أرضــيــة بــقـوة  5 درجــات عـلى
مقـيـاس ريخـتر و عـلى عمق 10
كيـلومتـرات ضربت مـنطـقة على
بــعـد  160 كــيــلــومـتــرا جــنـوب
شــــرقـي مــــديــــنــــة فــــاس و278
كيلـومترا جنـوب شرقي الرباط)
ـرصـد اي تـفـاصـيل ولم يـذكـر ا
اخـرى عن  وقـوع خـسـائـر جراء
هــذا الـزلــزال. وتــسـبب الــزلـزال
الـذي ضـرب شـمـال غربـي إيران
بقوة  4.4 ريختر بخـسائر تقدر
بــنــحــو  10 مــلـــيــارات تــومــان
نـتـيــجـة األضـرار الـذي أحـدثـهـا
بــالـــطــرقـــات واجلــســـور. وقــال
ــديـــر الـــعــام لـــدائــرة الـــطــرق ا
ـــحــــافـــظـــة والــــنـــقل الــــبـــري 
أذربـايـجــان الـشـرقـيـةأروجـعـلي
عليزاده ان (الـزلزال الذي ضرب
احملـافظـة في الـثامن من الـشـهر
اجلــاري أحــدث خــســائــر تــقــدر
بـنــحـو  10 مــلـيــارات تــومـان)
مشيرا إلى أنه (أصـاب الطرقات
واجلــسـور في مــديـنـتـي مـيـانه"

باسم عبد الزمان وسراب التابعت للمحافظة).
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االرضيـة عـلى مـدار الـساعـة لـنـحو 3087 طـائرة
محـلـيـة واجـنبـيـة تـوزعت عـلى الـطائـرات االجـنـبـية
التي بـلغ عـددها  1558 طائـرة في ح بـلغ عدد
الطـائرات الـعراقـية الـتي  استـقبـالهـا وترحـيلـها
 1529 طــائـرة). واضــاف الــبــيــان ان (الــشــركـة
تـسـعى الى االســتـمـرار بــتـقـد جــمـيع اخلـدمـات
ــهــنــيــة وفق اعــلى مــعــايــيــر اجلــودة والــسالمــة ا
ـيــاً والـتي تــهـدف الى احلــفـاظ عـلى ـعــتـمـدة عــا ا

سافرين ). سالمة الطائرات وا
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اعلـنت الـشركـة الـعامـة لـلخـطـوط اجلويـة الـعراقـية
احدى تـشكـيالت وزارة النـقل عن حتـقيـقهـا زيادة
في عدد الـطـائرات الـتي  اسـتقـبـالهـا وتـرحيـلـها
الكـات في مـحـطـة مـطـار بـغـداد الـدولي من قـبل ا
ـدة من  1 ولـغــايـة 31 الـفــنـيــة لــلـشــركــة خالل ا
ــاضي. وبــ مــســؤول الــســاحـة تــشــرين االول ا
واحملــطـــات في بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(اعمـال خـدمـات السـاحـة شـملت تـقـد اخلـدمات
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