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طبعة العراق 
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تــــواصـل تــــوافــــد احملـــــتــــجــــ
لساحات االعتصام برغم تصاعد
موجة االغتياالت التي استهدفت
عــددا من الــنـاشــطــ في بــغـداد
واحملـافظـات في خـطـوة يصـفـها
ــتــظـاهــرين (بــانـهــا مــحـاوالت ا
يـائــسـة لــتـرهـيـب احلـشـود وبث
الـــــــــرعـب واخلــــــــــوف). وقـــــــــال
الـنـاشــطـون لـ (الـزمـان) امس ان
ـتظـاهـرين تزداد دعـما (حشـود ا
لـلـمـطـالب احلـقـة حـيث تـعـاهدت
ســاحــات االحــتــجــاج في بــغـداد
واحملــــافــــظـــــات عــــلـى مــــواصل
االنــــتـــفـــاضــــة وال رجـــوع حـــتى
ـــشـــروعـــة ـــطــــالب ا حتـــقـــيق ا
ورحــــيل جــــمـــيـع الـــفــــاســـدين)
واكـدوا ان (سـلــسـلـة االغـتـيـاالت
ــتــظــاهــرين الـــتي تــســتــهـــدف ا
تـــــــهـــــــدف الـى بـث الـــــــرعـب في
اجملــتــمع وتــخــويـف احملــتــجـ
للرجوع عن قضية التظاهر التي
كــفــلــهــا الــقــانــون والــدســتــور)
ـــطـــالب بـ(بـــرحـــيل مـــجـــدديـن ا
جـــمــــيع الـــفـــاســـدين وتـــرشـــيح
شـخـصـيــة يـشـهـد لـهـا بـالـكـفـاءة
ــــنــــصـب رئــــاســـة والــــنــــزاهـــة 
الــوزراء). وال تـزال الــتـظــاهـرات
مـــتــواصــلـــة في بــغـــداد وبــقــيــة
احملــافــظــات غــداة مـقــتل نــاشط
عـــراقـي رابع مـــتـــأثـــرا بـــجــروح
أصيب بها بعدما تعرض إلطالق
نـار من مـسـلـحـ مـجـهـولـ في
أحد أحياء بغداد.وفي محافظات

اجلــنـــوب يــســتــمــر احملــتــجــون
بـإغالق مـقـار ومـكـاتب حـكـومـيـة
آخرها مـكتب مجـلس النواب في
محـافظة كـربالء. ويرى مـراقبون
ان حـــــــمـالت اخلـــــــطـف وقــــــــتل
ــتــظــاهــرين تــزاد بــشــكل غــيـر ا
مسبوق). ومـنذ االول من تشرين
االول يــتــعـرض الــنــاشــطـون في
ـــــــدن الـى حـــــــمالت عــــــدد مـن ا
التصفية او االحتجاز على أيدي

مــســلّــحـ مــجــهــولــ لم حتـدد
هــــويـــاتــــهم حــــتى االن. واشـــار
شـهود عـيـان الى  تـعـرض مـبنى
تـراثـي في شـارع الــرشـيــد عـائـد
ــــصــــور ارشـــاك الســـتــــوديــــو ا
ــصــور العـــتــداء تـــخــريــبـي . وا
أرشـاك عــراقي من اصل ارمـني 
افتـتح اول سـتوديـو تصـوير في
لك بغداد واشـتهر بـانه مصور ا
فيـصل. ويـرى الـبـعض ان (حرق

ثل خـسارة لـلتراث ـبنى  هذا ا
الــبــغـــدادي والــتــاريخ الــعــراقي
وضـــيــاع لــهـــويــة مـــكــان ارتــبط
بــــتـــاريخ الـــتـــصـــويـــر). واغـــلق
مــحـتــجـون جــامــعـة بــابل ومـنع
ــوظــفــ من الـدوام الــطــلـبــة وا
الـرسـمي. وقــال شـهـود عـيـان ان
(مــحـــتـــجــ اغـــلـــقــوا بـــوابــات
اجلــامـــعـــة ومــنـــعـــوا الــطـــلـــبــة
وظـفـ من الـدخول وطـالـبوا وا
بــــاألضــــراب عن الــــدوام دعــــمـــا
لــلــتــظـــاهــرات الــتي تـــشــهــدهــا
افـــادت الــــبـالد). وفي ذي قــــار  
ـتظاهر مصادر امـنية بـتعرض ا
محـمد بـاقـر البـالغ من العـمر 15
عـامـا الى اطالق نـار من اسـلـحة
كــاتـمــة من قــبل مــجـهــولـ دون
اصـــابــــته. كـــمـــا اغـــلق االجـــراء
الـيـومـيـون في مـحـافـظـة النـجف
مــبــنى دائــرة صــحــة احملــافــظــة
بسبب عدم صرف رواتبهم وعدم
حتـويلـهم الى عـقـود حـسب قرار
مــجــلس الــوزراء. وافــاد شــهــود
ـتظـاهر ضاري عيـان (بتـعرض ا
نـاصــر حـســ حملـاولـة اغــتـيـال
بـعـد عـودته من سـاحـة اعـتـصـام
النجف حيث حاول القتلة دهسه
بعجلة قرب منزله وهو االن يرقد
في طــوار مــســتــشــفى الــصـدر
ـتـظـاهـرون في الـطـبـيـة). واكـد ا
مـــحـــافـــظـــة كــــربالء مـــواصـــلـــة
االحتجـاج السلـمي حل حتقيق
ـطــالب  مــطــالـبــ احلــكــومـة ا
ــقــبـلــة بــاالتـعــاظ من االخــطـاء ا
الـــســـابـــقـــة وعـــدم االســـتـــمــرار

بـسـيـاســة الـتـضـيـيق ومـصـادرة
احلقوق. ويواصل احملتجون في
مـــحــافـــظـــة الـــديـــوانـــيـــة اغالق
الـدوائــر احلـكــومـيــة.  وعـثـر في
ـــاضي عـــلى جـــثـــة األســـبــــوع ا
ناشطـة شابـة تبلغ من الـعمر 19
عـامـاً قـتـلت بطـريـقـة بـشـعـة بـعد
خطفها وترك جـثتها خارج منزل
عــائــلـتــهــا. ودعــا تـقــريــر خـاص
ظاهرات صادر عن بعثة األ با
ـتــحـدة في الــعـراق الـســلـطـات ا
تـظـاهرين إلى وقف استـهـداف ا
ــــــــتــــــــورطـــــــ ومـالحــــــــقــــــــة ا
بــذلك.وحـمــلت الــبـعــثـة في وقت
سابق (جهات مجهولة مسؤولية
ـــــتــــعــــمــــد واخلــــطف الــــقــــتل ا
واالحتـجـاز التـعـسفي). وطـالبت
مــفــوضـيــة حــقــوق اإلنــسـان في
الـعــراق احلـكــومـة بـالــكـشف عن
عـــمــــلــــيـــات قــــتل واخــــتــــطـــاف
الناشط في االحتجاجات.وقال
ـفـوضـيـة هيـمن بـاجالن عـضـو ا
في تــصـريـح امس ان (عـمــلــيـات
قتـل واختـطـاف النـاشـط خالل
األســابــيع األخـيــرة تــزاد بــكـشل
غير مـسبـوق وهذا مؤشـر سلبي
عــلى واقـع حــقــوق اإلنــســان في
العراق ويـخلق حـالة من اخلوف
داعــيــا والــرعب فـي اجملــتــمع ) 
احلـــكـــومـــة الى (احلـــد مـن هــذه
العـمليـات ومعـرفة اجلـهات التي
ــكن أن تــقــوم تــقــوم بـــهــا فال 
جـــمــاعــات مـــســلــحـــة بــكل هــذه
الــــعـــــمـــــلـــــيـــــات دون أن تالحق

وحتاسب). 

(اســـتــمـــرار مــنع اســـتــيــراد 23
منـتجا زراعـيا نـباتيـا وحيـوانيا
نظـرا لوفرتـها مـحليـا ولتـشجيع
االعـتــمـاد عـلى اإلنــتـاج الـوطـني
من احملـاصـيل الـزراعـيـة مـبـيـنـا
منوعة من إن قائمة احملاصـيل ا
االســـتـــيــــراد هي (الـــطــــمـــاطـــة
اخلــــيــــار اجلــــزر الــــلــــهــــانــــة
الـبـاذجنـان الــقـرنـابـيط الـنـبق
اخلس الثوم الـبطاطـا الشجر
الـفـلـفل الـذرة الـصـفـراء الـتـمر
الــــرقـي الــــبـــــطـــــيخ الـــــرمــــان
الـــشــونــدر الــشــلـــغم والــعــسل
ـنــتــجـات إضــافــة إلى عـدد مـن ا

ــائـدة احلــيــوانــيــة هي بــيض ا
والـــــدجــــــاج احلي والــــــدجـــــاج

اجملزور الكامل). 
مــضـيــفـا إن (قــائــمـة احملــاصـيل
ـمـنـوعــة من االسـتـيـراد تـشـمل ا
مــحـصــولي احلـنــطـة والــشـعــيـر
حـــيث أنـــتـــجت الـــوزارة أربـــعــة
ماليـــ و 700 ألــــف طــــن مـــن
ـا يــغـطي مــحـصــول احلـنـطــة 
ـئــة من حــاجـة أكـثــر من  90 بــا
البـطـاقة الـتـمويـنـية إضـافة إلى
تـــوزيع  277 ألف طن مـن بــذور
الــرتب الــعــلــيــا لــلــحــنــطـة عــلى
ـــزارعــــ والـــتي الــــفالحــــ وا

ئة من حاجة تغطي نحو  85 با
الـــفـالحـــ لـــزراعـــة مـــحـــصــول
احلــنــطــة. مــشــددا عــلى (مــضي
الـــوزارة في ســـيـــاســـة حـــمـــايــة
نـتج احملـلي من جهـة وحتـقيق ا
ـسـتهـلك من جـهـة أخرى فـائدة ا
من خالل تــوفـيــر األمن الــغـذائي
لــــلــــمــــواطن ودعم االقــــتــــصــــاد
الوطـني فضال عن تـوفيـر فرص
الــــعـــمل في الــــقـــطـــاع الـــزراعي
واحلــــد مـن الــــبـــــطــــالـــــة ودعم
ــــربــــ من خالل الــــفـالحــــ وا
ــسـتــلــزمـات الــزراعــيـة تــوزيع ا

لزيادة اإلنتاجية).
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اسـتــبـعـد خـبـيـر سـيـاسي اخـتـيـار
ــســـتــقــيـل عــادل عــبــد بـــديل عن ا
ـهدي نتـيجة اخلالفـات العمـيقية ا
بـشأن الكـتلة االكـبر متـوقعا دخول
الـبـالد بـفـراغ دسـتـوري وتـطورات
خــطــيـرة. وقــال رئـيـس اجملـمــوعـة
الـعراقـية لـلدراسات الـستـراتيـجية
واثـق الـهــاشـمي لـ (الــزمـان) امس
ان (اخلــطـأ الــفـادح الــذي وقع فـيه
مــجـلس الـنـواب هـو ارسـال كـتـاب
لــرئـيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح
يــطــلب مــنه تــكــلـيـف رئـيس وزراء
ــهـدي ــسـتــقـيل عــبـد ا بــديل عن ا
ـا ورد وبــالـتــالي جـاء ذلك خـالفـا 
ادة  76من الدستور التي تنص با
عـلى تسـميـة الكتـلة االكـبر من قبل
ـان) مــشـيــرا الى ان (صـالح الــبـر
تـأخر بالـرد لوجود شـبه اتفاق من
اربـع كتل وهي بـدر ودولة الـقانون
واحلــكــمـة والــنــصــر عـلى تــمــريـر
الـنــائب مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني
قـبلة ولكن في مـرشحا لـلحكـومة ا
الـلحـظات االخـيرة انـسحب كل من
الــنـصـر واحلــكـمـة مـخــتـارين عـدم
دعم مرشح بعينه) واكد الهاشمي
ان (االجــــتــــمــــاع الــــذي جــــرى مع
الـقـيادات الـكرديـة بـحضـور رئيس
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
مــســعــود الــبـارزاني  اكــتــشف ان
الـفتح ودولـة القـانون اليـتجاوزون
ـا سـيـدخل هـذا االمر  70 نـائـبـا 
االكــراد في مـشـكـلـة كـبـيـرة  حـيث
ــشــكــلـة كــان االقــتــراح  هــو حـل ا
داخـل البـيت الـشيـعي الن االطراف
االخــرى ضــامــنـة حلــقــوقــهــا عـلى
ـــــنـــــصـب لـــــيس من اعـــــتـــــبـــــار ا
اســتـحـقـاقـهـا) مــضـيـفـا (وعـنـدمـا
ان لتحديد لعب البـر عـادت الكرة 

من هـي الــكــتــلــة االكــبــر تــبــلــورت
خالفـات عميقة واتـوقع عدم انعقاد
ـقبلـة كون احد الـقيادات اجلـلسة ا
فـي الــتــيــار الــصــدري جــزم بــعــدم
الـتنـازل عن موضـوع الكـتلـة االكبر
وهـذا مـسـتـجـد جـديـد الن سـائرون
او اي كــتـلـة اخـرى ال تـكـون لـديـهـا
اريـــحــيــة في تـــشــكــيـل احلــكــومــة
ســــتـــدفـع اطـــرافــــا اخــــرى حلـــسم
ـــوضـــوع والســـيـــمـــا ان هـــنـــاك ا
تــعـويال عــلى نـائب جــمع اكـثـر من
 250 تـوقـيـعـا الخـتـيـار شـخـصـيـة
ا سيكون مـستقلة وهذا احلراك ر
هــو الـكـتــلـة االكـبـر) ولــفت الى ان
(االوضــاع تـتـجه نــحـو الـتــصـعـيـد
والـــدخـــول بــفـــراغ دســـتــوري الن
الـكـتل عـاجـزة عن تـسـمـيـة الـبديل.
وفـي حـال اخــتــيــار اي شـخــصــيـة
فـأنهـا ستـكون كـماشـة ب ضـغوط
االحــزاب والـشــارع الـذي ال يـرضى
ــســتــقل ونــزيه). من جــانـبه  اال 
كشف اخلبير القانوني طارق حرب
عـن اســــبــــاب مــــطــــالــــبــــة رئــــيس
اجلـمهورية جمللس النواب بتحديد
الـــكـــتـــلـــة االكـــبــر.وقـــال حـــرب في
تــــصـــريح امس ان (قــــيـــام صـــالح
ان ومطالـبته حتديد ـفاحتة البـر
الـكـتلـة الـنـيابـيـة االكثـر عـددا جاء
لـــعــدم الـــتــوافـق عــلى الـــســوداني
مــرشح رئــاســة الـوزراء) واضــاف
انه (ال تــوجـد كــتـلــة نـيــابـيــة اكـبـر
بــســبـب عــدم االعالن عــنــهــا حــتى
االن). ورأى رئــيس هـيـئـة الـنـزاهـة
الـسابق حسن الـياسري ان تـستمر
ـمــارسـة ــسـتــقـيــلــة  احلــكـومــة ا
مـهماتها بوصفـها حكومة تصريف
اعـــمــال. واطــلــعـت (الــزمــان) عــلى
تـعليق الياسري بشـأن انتهاء مهلة
تــكـلـيف مـرشح لــرئـاسـة احلـكـومـة
ــــــقــــــبـل قــــــائـال ان (االصل هــــــو ا

ـســتــقـيــلـة اســتـمــرار احلــكـومــة ا
ــمــارســة مــهــمـاتــهــا بــوصــفــهـا
حــكـومـة تــصـريف اعـمـال بــيـد ان
انـتـهـاء االجل الدسـتـوري لتـكـليف
مــــرشح الــــكـــتــــلــــة االكـــبــــر عـــددا
ســيــتــســبب في الــوقــوع بــاخلـرق
الـــدســتــوري دون ان يــفــضي هــذا
اخلــــرق الى تــــوقف احلـــكــــومـــة)
واشـــــــــــار الـى انـه (ال فــــــــــراغ فـي
ــــبــــاد الــــســـــلــــطــــة بــــحـــــسب ا
سـتـقـرة كـما ال وجه الـدسـتـوريـة ا
ــادة  81 مـن الــدســتــور العــمــال ا
ــتــعـلــقـة بــاخلــلـو وقــيــام رئـيس ا
اجلـمـهـورية مـقـام رئـيس الوزراء 
كــون االســـتــقــالــة لــيـــست بــخــلــو
بـــــالـــــدســـــتــــور وفـي االنـــــظـــــمــــة
ـــانـــيــة).وكـــان الـــنـــائب عن الـــبـــر
سـائــرون امـجـد الـعـقـابي قـد اعـلن
جـمع اكثر من  170 تـوقيعا نيابيا
لـتـحديـد مواصـفات رئـيس الوزراء
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بــحث رئــيس مـجــلس الـقــضـاء
األعـلى فائق زيـدان مع الـسفـير
الــروسي لــدى بـغــداد مـاكــسـيم
مــاكــســيـمــوف تــســلــيم أطــفـال
ـتـهـمــ بـاإلرهـاب مـن حـمـلـة ا
اجلــنـــســـيـــة الـــروســـيـــة.وقــال
اجمللس في بيان تلقته (الزمان)
امـس إن (اجلـــانــــبـــ بــــحـــثـــا
شـتـركة بـشـأن ملف الـقضـايـا ا
ـــتـــهـــمـــ تـــســـلـــيـم أطـــفـــال ا
بـاالرهـاب من حـمـلـة اجلـنـسـيـة
الــــروســـيــــة). وعـــقــــد اجملـــلس
ـناقشة جلسـته برئـاسـة زيدان 
إشـــراك الــقـــضـــاة في مـــجــلس
مـفوضـيـة االنـتخـابـات . واشار
الــبــيــان الى ان (اجملـلـس سـبق
وان اكـــــد اعــــتـــــراضـه أثـــــنــــاء
ــنـاقــشـات الـتي ســبـقت إقـرار ا
قانون االنتخابات وإبدى الرأي
بـــعــدم مــشـــاركــة الــقـــضــاة في
أعـمـال تـنـفـيـذيـة وإشـرافيـة في
مـــفــوضــيـــة االنــتـــخــابــات وان
يـقـتصـر دوره لـلنـظـر بالـطـعون
الـــــتي تــــــقـــــدم عـــــلى قـــــرارات
ــفــوضــيــة من خالل الــهــيــئــة ا
التـمـييـزية) واضاف انه (تـقرر
مـفــاحتــة مـجــلس الــقــضـاء في
كـــردســـتــان ومـــجـــلس الـــدولــة
لـــتـــرشـــيح عـــدد مـن الـــقـــضــاة
سـتشـارين ليـتسـنى اخـتيار وا
اثن لـكال منهمـا وكذلك الطلب
من رئاسـات محـاكم االستـئناف
في جـمــيع احملـافـظـات تـرشـيح
من تـــــتــــوفـــــر فــــيـه الــــشــــروط
ـنـصوص عـلـيـها في الـقـانون ا
تمهيـداً إلجراء القرعـة واختيار
ـثل خـمـســة مـنــهم بـحــضـور 
ـــتـــحــدة األمـــ الــعـــام لأل ا
وعــــــــدد من وســــــــائـل اإلعالم)
ولفت الى ان (اجمللس قر ترقية
عــــدد من الـــقــــضـــاة وأعـــضـــاء
االدعــاء الــعـام  كــمــا اقـر ادراج
مـــشــــروع قـــانـــون الـــتـــنـــظـــيم
زمع إرساله القضائي اجلديد ا
إلى مجـلس النـواب الذي ينص
عـــلى اســـتــــحـــقـــاق الـــقـــضـــاة

ـــعـــزولـــ واالدعــــاء الــــعــــام ا
بـنصف راتب أقـرانـهم فـي حال
عــدم إشـغـال أي وظيـفـة مـدنـية
أخـرى أو استـيـفـاء راتب أخر)
وتـابع الــبـيـان ان (اجملـلس اقـر
قـــــيــــــام الـــــقـــــاضـي اخملـــــتص
بالقـضايا البـيئة في كل مـنطقة
اسـتــئـنــافـيـة الــنـظــر بـاجلـرائم
الــكـيـمـيـاويـة إضـافـة إلى عـمـله
اضــافـــة الى عــقــــد ورش عــمـل
شـــهــريـــة لــلـــقــضـــاة وأعــضــاء
االدعاء العام في معهد التطوير
الــــــــقــــــــضـــــــــائي خملـــــــــتــــــــلف
االخـــــتـــــصـــــاصـــــات وان يـــــتم
ـنصوص ترقـيتهم وفـق اآللية ا
عــلــيـــهــا في قــانــون الــتــنــظــيم
الـقضـائي وال يـشتـرط تعـلـيقـها
عـلـى اجـتــيــاز دورة الـتــرقــيـة)
ووجه اجمللس  بحسب الـبيان
 رؤوســـــــاء االســـــتــــــئــــــنــــــاف
بـ(التعاون والتنسيق مع دوائر
وزارة الــعــدل بــشــأن مــوضـوع
ـــشـــتـــركـــة وفق مـــا ـــبــــاني ا ا
ــواطن تــقــتــضـــيه مــصــلــحــة ا
ــصــلــحـة الــعــامــة كــمــا اقـر وا
إشـــراك مــوظـــفـي جــهـــاز األمن
الـــوطـــنـي في دورات تـــطـــويـــر
قـامة في الكـفاءات الـقانـونيـة ا
عهد الـقضائي).  فيـما كشفت ا
هـيـئـة الـنـزاهـة عن صـدور قرار

حــكم حـضــوري بـاحلــبس عـلى
ـديــرالـعــام الـســابق لـلــشـركـة ا
الـعــامــة لـلــمـوانـئ الرتـكــابه مـا
يـخالف واجـبات وظـيـفته عـمداً
ـال الـعـام. و إحلــاق الـضـرر بــا
وقـالت الــنـزاهـة في بـيـان امس
ـدان ابـرم عـقـدا مع إحدى ان (ا
الــشـركـات االسـتــثـمـاريـة إلدارة
وتــشــغــيـل مــشــتــرك لألرصــفــة
الــبــحــريــة مــتــعــددة األنــشــطـة
إضــــافــــة إلى إنـــشــــاء مــــجـــمع
لـلصـناعـات الغـذائيـة في ميـناء
أم قصرالشمالي حيث ان العقد
إبــرام رغم الــغــ الـفــاحش في
حـــقـــوق ومـــصـــالـح الـــشـــركـــة
واحتوائه عـلى مخالفـات كثيرة
ـتــهم الـوظـيــفـيـة) لـواجـبــات ا
وأضـــاف  ان (مــحـــكـــمـــة جــنح
قـضـايـا الــنـزاهـة في مــحـافـظـة
الـبـصــرة وصـلـت إلى الـقــنـاعـة
ـدان بـعـد ـقــصـريــة ا الـتـامـة 
تـحصـلة اطالعـها عـلى األدلـة ا
فـي الـقـضـيــة  وأصـدرت حـكـمـاً
دان حضـورياً بـاحلبس بـحق ا
في الـقـضـيـة الـتي تـولـت هـيـئة
الـتـحـقـيق فـيـهـا وأحـالـتـها إلى
الــقــضــاء وصــدر الــقــرار وفــقـاً
ـادة 331 من قــانـون ألحــكــام ا
الـــعـــقـــوبــات رقم 111 لـــســـنــة

عدل).   1969ا
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أعــــــلـــــنـت وزارة الــــــزراعــــــة عن
استمرار منع اسـتيراد محاصيل
االنتـاج احمللـي مع وصولـها الى
 23مــنـــتــجـــا زراعـــيــا نـــبــاتـــيــا
ــنــافــذ وحــيــوانــيــا ومن كــافــة ا
احلدوديـة لـوفرة اإلنـتـاج احمللي
ودعما لـلمـنتج الوطـني وحتقيق
الــــتـــوازن في أألســـعـــار طـــبـــقـــا
لـــلـــروزنـــامـــة الــــزراعـــيـــة الـــتي
وضعتها الوزارة. وأكد مستشار
الوزارة مهدي ضـمد القيسي في
بـــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء االعلى خالل لقائه السفير الروسي ببغداد

اجلـديد.وقـال العـقابي في تـصريح
امـس ان (اكـثــر من  170تــوقــيــعـا
نـيابيا  جـمعها لـتقد طلب الى
ــان والــتـي بــدورهـا رئــاســة الــبــر
تــرســله الى رئــاســة اجلــمــهــوريـة
لـتـحديـد مواصـفات رئـيس الوزراء
اجلــــديـــد الــــذي يـــجـب ان يـــكـــون
مـسـتـقال وفق مـطالب اجلـمـاهـير).
فـي غـــضــــون ذلك  وجـه الـــنــــائب
ـان حـسن كر االول لـرئـيس الـبـر
الــكـعــبي بـعــقـد اجــتـمــاع لـرؤسـاء
الـكــتل الـسـيـاسـيـة الـيـوم الـثالثـاء
ـقـتــرحـات الـواردة بـشـان حلــسم ا
قــانــون االنــتـخــابــات. وفي تــطـور
الحـق تـــدولـت مـــواقـع الـــتــــواصل
االجــتـمـاعي وثــيـقـة حتــمل تـوقـيع
الـــكـــعـــبي ومـــوجـــهـــة الى رئـــيس
اجلـمـهوريـة بـشأن الـكـتلـة االكـبر .

وجـــاء في الــوثــيـــقــة (ســبق ان 
اعالمـكم بـالـكـتـلـة النـيـابـيـة األكـثر

عـددا في مجلس الـنواب التي على
اســاسـهــا كـلــفـتم مــرشـحــهـا عــبـد
هدي بتشكيل احلكومة احلالية). ا
وطـالب النائب عن سـائرون صباح
الـسـاعدي  رئـيس مـجلس الـنواب
ــخــاطــبــة مــحــمـــد احلــلــبــوسي 
احملـكمـة االحتاديـة العلـيا ومـعرفة
مـدى نـفـاذ قـانـون االحزاب رقم 36
لــسـنـة  2015 عــلى الـيـات حتـديـد

الكتلة االكبر عددا . 
واطـــلــعت (الـــزمــان) عــلـى رســالــة
فـتـوحـة الـتي دعا الى الـسـاعـدي ا
(االلـــتــزام بـــقــرار احملـــكــمـــة وهــو
اعـتماد الكـتل النيابـية التي دخلت
االنـتخابات بأرقـام واسماء محددة
ــفــوضــيــة والعـبــرة في ــوجب ا
االنـشقـاقات الـتي جرت بـعد اعالن
الــــنــــتــــائـج مــــا لم يــــســــجل هــــذا
االنــــشــــقــــاق فـي دائــــرة االحـــزاب
ــــوجب الــــقـــانـــون) مــــؤكـــدا ان

ـسـؤوليـة الوطـنيـة حتـتم علـيكم (ا
الــــوقـــــوف مع الــــشــــعـب وثــــورته
واالنــتـفــاضــة الـكــبـرى وان يــكـون
قـراركم منحازا للجـماهير والسيما
بـعد تخويل سائرون بـعدها الكتلة

االكبر عددا).
 وشــدد الـنـائب عن حتـالف الـبـنـاء
عــــبـــاس الــــزامـــلي عــــلى ضـــرورة
وقف تـضـافـر اجلـهـود لـلـخـروج 
يـرضي اجلمـاهيـر ويخدم الـعمـلية
الـسـيـاسـيـة فـيـمـا اكـد ان (الـكـتـلة
االكــبـر حـتى وان حـسـمت فـهي لن
تـنفرد بقرارها بشأن مرشح رئاسة

الوزراء). 
ودعـت حــــــــركـــــــة ارادة  رئــــــــيس
دة اجلـمـهـوريـة الـى عـدم جتـاوز ا
الــدســتــوريــة في تــســمــيـة رئــيس
الـــوزراء مــشـــددة عــلـى أن يــكــون
ـقبلـة (مؤقتا ال ـنصب للـمرحلة ا ا

يتجاوز سنة واحدة).

فـيــسـبـوك صـورا تـظـهـر غـرق عـدد
مـن االحياء والشوارع في محافظة
الـبـصـرة بـسـبب االمـطـار الـغـزيـرة
الـتي شـهـدتـهـا يـوم امس . وكـانت
ــرور الــعــامــة قــد دعت مــديـــريــة ا
ـركــبــات الى مــضـاعــفـة ســائــقي ا
مــسـافــة األمــان بـ الــعـجالت عن

ـــســـافــة االعـــتـــيـــاديــة وجتـــنب ا
مــــحــــاولــــة جتــــاوز الــــســــيــــارات
ـركـبات األخـرى وجتـنب تغـيـير وا
ــســارات إال في حــالـة الــضـرورة ا
عـنـد تـشـكل الـضـباب مـشـيـرة الى
عــدم إيــقـاف الــعــجالت عــلى كـتف
ن في حـاالت الضباب الـطريق األ

الــكـــثــيف واالنــخـــفــاض الــشــديــد
ـستوى الرؤيـة واستخدام أضواء
اخلــطـــر عــنــد الــتــوقف الــســيــارة
اضـافـة الى عـدم استـخـدام أضواء
الــســيـارات الــعــالـيــة الــتي تــعـيق
الـــرؤيــة لــلــســائـــقــ اآلخــرين مع
ضـرورة الـتأكـد من نـظافـة الـزجاج
والـشبابيك . واصدر ديوان الوقف
الـسـني تـنـويـها عـن ظاهـرة فـلـكـية
ـقبل مـبـيـنا ان حتـدث اخلـمـيس ا
(هـذه الـظاهـرة لم حتدث مـنذ اكـثر
من  170 ســنــة). وقـال الــوقف في
صـــفـــحــته بـــفـــيــســـبـــوك ان (يــوم
ـقـبل سـيـشـهـد ظـاهـرة اخلـمــيس ا
فــلــكـيــة أال وهي كــسـوف الــشـمس
احلـلقي)  مـبيـنا ان (هذه الـظاهرة
لـم حتدث مـنذ اكـثر من  170 سـنة
ولـن تـــتـــكـــرر اال بـــعــد  84 ســـنـــة
بـحــسب خـبـراء في مـجـال الـفـلك)
ولــفت الى ان (الــظــاهـرة ســتــكـون
مــرئــيــة في مــعــظم بــلــدان الـعــالم

العربي ومنها العراق).

±μ œ«bGÐ w  vLEF «Ë dI²  dOſ fIÞ ∫ ¡«u½_«
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
ـنـاطـق كـافـة غـائـمـا الــثالثـاء في ا
ـــطــــر في بـــعـض االحـــيـــان الـى 
وسـتـكـون درجـة احلـرارة الـعـظمى
في بغداد 15 . مـؤكدة عودة تشكل
الـــضــبــاب صـــبــاح غـــد االربــعــاء.
وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان امس ان
(الــطــقس غــائم جــزئي مــصــحـوب
بـفـرص لتـساقط امـطار خـفيـفة في
االقــــســـام الــــشـــرقــــيـــة واحلـــرارة
مـستقرة حيث ستكون العظمى في
بغداد  15 اما حركة الرياح فتكون
شـمـاليـة غـربيـة مـعتـدلـة السـرعة)
واضــاف انـه (طـقـس غــد االربــعـاء
صــحــو ويــتـشــكل الــضــبـاب خالل
الــــــصـــــــابح ويــــــزول بـــــــعــــــد ذلك
ـتنـبىء اجلوي تـدريجـيا). ونـشر ا
U ∫ شوارع البصرة تغمرها مياه االمطار نتيجة انعدام اخلدماتصــادق عــطـيــة في صــفــحـتـه عـلى bš
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Z¹Ëdð∫ متظاهرون في ساحة االحتجاجات يعرضون منتجات محلية لتشجيع االنتاج الوطني


