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شـــهـــدت بــــغـــداد واحملـــافـــظـــات
اجلنوبـية تصـعيـدا غير مـسبوق
بعد اقدام محتج غاضب على
غـلق الـشـوارع واجلـسـور وحـرق
االطــارات وسـط الــطـــرق رفـــضــا
للضغوط التي تمارسها االحزاب
الختـيـار شخـصيـة غـير مـسـتقـلة
لـرئاسـة احلـكـومـة . وقـال شـهود
عـيـان ان ( مـتـظـاهـرين غـاضـبـ
اغـــــلـــــقـــــوا مـــــداخـل ومـــــخــــارج
ا ادى الى الزعـفـرانيـة ببـغـداد 
حــدوث زخـم مــروري  وشـــلل في
حـــركــة الـــســـيــر) واضـــافــوا ان
(الـــــوضـع االمـــــنـي في ســـــاحـــــة
التحـرير جيـد وال يوجد اي خرق
او صـدامـات مع الـقـوات االمـنـية
واكب التي مع انتشار اخليام وا
تـظاهرين ـساعـدات الى ا تقدم ا
واطـنـ الى السـاحة). وتوافـد ا
فـيـمـا اكــد نـاشـطـون ان سـاحـات
الــتـــظــاهــر ســـتــصـــعــد من حــدة
االحتجـاجات وسـيزيـد العـصيان
ـــدني واإلضـــراب الـــعـــام بـــعــد ا
إصـرار الـقــوى الـسـيـاســيـة عـلى
فـرض تـكـليـف مـرشحـي االحزاب
بـضـغط خــارجي  الفـتـ الى ان
ـدن كـافـة (الـتـصـعـيـد سـيـشـمل ا
الـــــتـي تـــــشـــــهـــــد تـــــظـــــاهـــــرات
واعـتـصـامـات ولـن يـقـتـصـر عـلى
بغـداد فـقط). ورد متـظـاهرون في
التـحـرير عـلى تـصـريحـات االبـنة
الـكبـرى لـرئـيس الـنـظـام الـسابق
صـدام حـسـ مـرردين  هـتـافات
ضــــد رغــــد صـــــدام  ومــــنــــددين
بـــاحلــقـــبــة الـــتي حـــكم والـــدهــا
الــعـــراق. وكــانـت رغــد قـــد بــثت
كــلــمــة بــتــســجــيل صــوتي عــبــر
صـفـحـتـهـا الــرسـمـيـة في تـويـتـر
قـالت فـيــهـا (نـحـن ال جنـتـهـد وال

ــتــظــاهــريـن وغــالــبــيــتــهم من (ا
الــــشــــبـــاب اتــــخــــذوا خــــطـــوات
تصعيـدية على خـلفيـة التطورات
السياسية االخـيرة التي تشهدها
البالد). وقطع محتجون عددا من
اجلــســور والـــطــرق امــام حــركــة
الــســيــر في مــحــافـظــتـي ذي قـار
وواسط. وفـي الـــــبــــصـــــرة افــــاد
شــهـــود عــيـــان بــأن مــجـــهــولــ
اقـدمـوا عـلى حـرق مـجـمـوعـة من
االطـارات فـضال عن قـطع الـطـرق
ـؤديــة الى حــقل الــرمـيــلـة. الى ا
ذلك  وجه رئـيس أركــان اجلـيش
ي الفريق أول ركن عثـمان الغا
قــائــد عـمــلــيــات الــبــصـرة قــاسم
جــاسـم نــزال بـــتــوفـــيـــر أقــصى
درجـات احلـمـايـة لــلـمـتـظـاهـرين.
وذكـر بــيـان لـوزارة الــدفـاع امس
ي وجه خالل لـــقـــائه ان (الـــغـــا
قـائد عـمـلـيـات احملـافظـة بـتـوفـير
اقــــــصـى درجــــــات احلــــــمــــــايـــــة
للمتظاهرين باالضافة الى تفعيل
اجلـهـد االسـتـخـباراتـي ومـطاردة
اخلارجـ عن الـقـانـون)  مـؤكدا
(حـــرصه عــــلى إدامـــة وتـــمـــتـــ
ـواطـنـ والـتـعاون العـالقة مع ا
معهم لـيكونـوا يدٍ واحدة ضد كل
من تــســول نــفــسه الــعــبث بــأمن
البصرة الـفيحاء). وتـشهد بغداد
ومـــحــــافــــظـــات وسط وجــــنـــوب
الــعـــراق مــنــذ االول مـن تــشــرين
ـــــــاضـي تـــــــظـــــــاهـــــــرات االول ا
احــتــجـــاجــيــة تـــطــالب بــاصالح
العملية السياسية والقضاء على
الـفــسـاد تــخـلــلـهــا اعـمــال عـنف
وحرق مـقـرات لالحـزاب اسـفرت
ـئـات واصـابـة االالف عن مـقـتل ا
ــــتـــــظــــاهـــــرين والـــــقــــوات مـن ا
االمـــــنـــــيــــة.الـى ذلك   كـــــشـــــفت
مــفــوضــيــة حــقـوق اإلنــســان في
الـــعـــراق عـن عـــدد الـــنـــاشـــطـــ
دنـيـ الـذين  اغـتيـالـهم مـنذ ا
بـدء االحـتــجـاجـات. وقــال عـضـو
ــفـــوضــيـــة عــلـي الــبـــيــاتي في ا
حــــالــــة تــــصـــــريح امس ان ( 29
اغــتـــيــال طــالـت نــاشــطـــ مــنــذ
انطالق مـوجة االحـتجـاجات وأن
ثـالث مـــــحـــــاوالت لـم تـــــنـــــجح)

مـوضــحـا ان (بـغــداد شـهـدت 13
عـمــلـيــة اغـتـيــال وأن الـســلـطـات
احلـكـوميـة لم تـلـق القـبض حـتى

اآلن على أي من اجلناة). 
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رجحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الـتــابـعــة لـوزارة
الـنـقل ان تـكـون حـالـة الـطـقس الـيوم
الـثالثـاء مـسـتـقـرة وتـذبـذب بـدرجات
احلـرارة   فـيـمـا اتخـذت خـلـية ادارة
ـدنـيـة اجـراءات احـتـرازيـة األزمــات ا
ــــوجـــات ــــواجــــهـــة الــــســــيـــول وا
قـبلة. وقالت دة ا الـفيضانـية خالل ا
الـــهــيــئــة في بـــيــان امس ان (طــقس
نطقت الوسطى الـيوم الثالثاء في ا

ؤدية جـميع الترسبات في القنوات ا
الى بــــحــــيـــرة الــــثــــرثـــار وبــــقــــيـــة
واطن البحيرات)  ودعـت اخللية ا
ــتــظـــاهــرين في احملــافــظــات الى وا
(الــتـعــاون الـتــام مع أجـهــزة الـدولـة
ـعـنـيـة وتأمـ عـمل مـوظـفي دوائر ا
ـائـيـة والبـلـديـات والـدوائر ـوارد ا ا
االخـرى وعدم التجمع امامها ووضع
ــصـلـحــة الـعــامـة فـوق كل إعــتـبـار ا
سـؤولـيات وتـمـكيـنـهم من الـقيـام بـا
ــلــقــاة عـلـى عـاتــقــهم في الــتــهــيـؤ ا

واجهة السيول).
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شــرعت الـقـوات االمـنــيـة في  قـيـادة
عـمـلـيـات محـافـظـة نـيـنوى بـعـمـلـية
الحـقة عـناصر داعش أمـنيـة ثانـية 
وتـطهير جزيرة احلضر . وقال بيان
امـس ان (قــوات احلــشــد الـــشــعــبي
واجلــيش شــرعت بـعــمــلـيــة امـنــيـة
ثـانية بدءا من جنوب احلضر مرورا
بـوادي الـثـرثـار ووصـوال إلـى جـسر
ــــوصل). ام الــــعــــقــــارب جـــنــــوب ا
وفـجـرت مفـارز الهـندسـة العـسكـرية
الـتـابـعة لـلـحـشد انـفـاقـا لداعش في
وادي الـثرثـار باحملافـظة.وذكـر بيان
لـلــحـشـد امس ان (مـفـارز الـهـنـدسـة
الـعـسكـرية الـتـابعـة للـحـشد  فـجرت
خالل الـعمليـات اجلارية في احلضر
انــفـــاقــا يــخــتــبـئ بــهــا الــدواعش).

فـي  مـحـافـظـة صالح الـدين. واكـدت
اخلــــلــــيـــــة في بــــيــــان إن (مــــفــــارز
اسـتخبارات الـشرطة االحتادية ومن
ــســتــمـرة وجــمع ــتــابــعــة ا خالل ا
ـعـلومـات في نـيـنوى   تـتـمكن من ا
الـقــاء الـقـبض عـلى مـتـهـمـ إثـنـ
يـنــتـمـيـان لـداعش وهـمـا مـطـلـوبـان
ـــادة 4/ ارهــــاب احــــدهــــمـــا وفـق ا
اعـترف بـوجود وكـر ضمن مـحافـظة
صـالح الـدين وعـلـى الـفـور انــتـقـلت
ــكــان وعــثــرت عــلى 3 الــقــوة الى ا
أحـزمة نـاسفـة وبنـدقيـة كالشنـكوف
و10 صـواعق تفـجير وفـتيل تفـجير
وحـاوية عـتاد احـادية).والقت وزارة
الــداخــلـيــة الـقــبض عــلى مــتـهــمـ
بـتجارة اخملدرات في نينوى. وقالت
الــــوزارة في بــــيــــان إن (مــــديــــريـــة
مـكـافـحـة اخملـدرات الـتـابـعـة لـقـيادة
شـرطة نيـنوى وبنـاءً على معـلومات
دقـيـقـة تـلـقي الـقـبض عـلى مـتـهـم
إثـنـ يـسـتـقالن عـجـلـة و يـتـاجـران
بـبـيع اخملدرات)   الفـتـا الى (ضبط
بـحـوزتـهـمـا  5.6 غـرامـات مـن مادة
الـكرستال  و 40 حـبة مخدرة). وفي
ديــــالى    افــــادت قــــيـــادة شــــرطـــة
احملــافــظــة بــالــقــبض عــلى تــســعـة
مـطـلوبـ على ذمـة قـضايـا ارهابـية
وجـنائية وتضبط عجـلت محملت
ــــمـــنــــوع من ــــادة الــــطـــابــــوق ا
االســتـيــراد.وقـال الــنـاطق الــرسـمي
بـاسم قيادة الـشرطة نهـاد محمد في
تــــصـــريـح امس ان (دوريــــات قـــسم
ـقداديـة ألـقت الـقـبض على شـرطـة ا
ادة  4 ارهاب مطلوب اثن وفق ا
كـمـا تـمـكـنت مـفارز شـعـبـة مـكـافـحة
اجـــرام بــهــرز وخـــانــقــ وشـــعــبــة
االجتـار بالبشر وفوج طوار ديالى
الـرابع من القـاء القـبض على سـبعة

مـطـلـوب عـلى قـضـايا جـنـائـية و
اتـخاذ االجراءات القانونية بحقهم)
  مـبــيـنـا ان (سـيـطـرة جـديـدة الـشط
تــمــكـنت من ضــبط عــجـلــة مــحـمــلـة
ـــمــــنــــوع من ــــادة الــــطــــابــــوق ا
ـــواد االســــتـــيــــراد و تـــســــلــــيم ا
ضبوطة والعجلت وسائقيها الى ا
اجلـهــات اخملـتـصـة). واسـتـحـصـلت
ـوافقة على نـافذ احلدودية ا هـيئة ا
إعـــادة فــتح مـــنــفـــذ مــنــدلـي الــيــوم
تحـدث باسم الهيئة الـثالثاء. وقال ا
عـالء الـدين الـقـيــسي في بـيـان امس
انـه (حصـلت مـوافقـة رئـيس الوزراء
ــنــفــذ وتــخــويل عــلـى إعــادة فــتح ا
رئـيس الهيئـة كاظم العقـابي بتمثيل
الـعراق خالل مـراسم االفـتتـاح اليوم
الـثالثـاء). وانفـجرت عـجـلة مـلغـومة
مـــتــــوقـــفـــة عــــلى جـــانـب الـــطـــريق
ـــحــافـــظــة األنـــبــار واســـفــرت عن
اسـتـشهـاد جنـديـ وإصابـة ضابط.
مـن جهة اخرى    افـاد مصـدر امني
بـأن حـريقـا اندلـع في مجـمع جتاري

ببابل .
ـصـدر في تـصـريح امس ان  وقــال ا
(حـريـقـا اندلع داخل الـطـابق الـثاني
مـن مــجــمع دبي لــلــتــقــســيط ضــمن
ا ادى الى احلاق اضرار احملافظة 
مــــاديـــة دون وقـــوع ايــــة خـــســـائـــر
بــشــريـة) واضــاف ان (فـرق الــدفـاع
ــدني بــاشـرت بــاعـمــالــهـا الخــمـاد ا
احلـريق)  مـشـيـرا الى انـهـا (انـقذت
مـواطنا تـعرض الى االختـناق). على
صـعيد اخر   احـبطت هيـئة النزاهة
مـــحــاولـــة تـــمــريـــر مـــواد غــذائـــيــة
مـستوردة في بـابل بقصد االسـتئثار
ـــنـــتج احملـــلـي عـــبــر ـــيـــزة دعم ا
اإلســتــفــادة من فــارق الـســعــر الـذي

يزة. توفره هذه ا

اعــقـاب انـتـخـابـات عـام  2010 قـد
ا ادى ابـدت راي اخـر بشـأن ذلك 
الى حـرمان قائـمة الوطـنية بـزعامة
ايـــاد عالوي وفــوز رئــيس الــوزراء
ـــالــكي)  وتـــابع االســـبق نـــوري ا
الــسـعـدي انـه (في انـتـخــابـات عـام
 ال توجد قائمة انتخابية 2018
واحــدة وال كــتــلـة مـن قـائــمــتـ او
اكــثـر بـحـسب مـا جــاء في تـفـسـيـر
احملـكـمـة اول امس   اذ لـم تـتشـكل
في مجلس النواب باجللسة االولى
لــيــســتــطــيع رئــيـس اجلــمــهــوريـة
االسـتناد الى مرشحها والسيما ان
الــتـفــسـيــر يـؤكــد  شـريــطـة ثــبـوت
مــقـاعـدهـا   وعــلـيه طـبــقـا الحـكـام
ــادة 81/ ثــانـــيــا  يــكــلف رئــيس ا
اجلــمــهــوريـة مـن يـقــوم بــتــشــكـيل
ـادة الــوزارة دون االعـتــمـاد عــلى ا
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وفــقـدانـهـا)  واكــد انه (البـد وعـنـد
ـــرشـح االخـــذ بـــنـــظــر اخـــتـــيـــار ا
عـلنـة من قبل االعـتـبار االوصـاف ا
احلــراك االحــتــجــاجي الن الــشـعب
هـو  مـصـدر السـلـطات ويـنـبغي ان
تـبـتـعد االحـزاب عن حـالـة الـتزاحم
ـــنـــاصب الـــعـــلـــيــا وكـــذلك عـــلى ا
الـوزرات الـذي من شـأنه يـؤدي الى
احـتكار العمل الـسياسي وهذا غير
مـقبول لـدى اجلميع)  مـشددا على
(وقـف االقـتــتــال الـالمـشــروع عــلى
رئـاسـة الـوزراء يـضـاف الى ذلك اذ
لـم يــبـــاشــر رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة
بــتــكـــلــيف رئــيس وزراء انــتــقــالي
ســـيـــشــكـل ذلك خـــرقــاً دســـتـــوريــاً
وجتــاوزا عـلى الـســقـوف الـزمــنـيـة

ـــا يـــجــعـــله فـي اطــار احملـــددة  
ـسـؤوليـة الـدستـوريـة والوطـنـية ا
كـونه لم يلـتزم بالـنصوص الواردة
فـي الدسـتور)  واسـتـطرد بـالـقول
(امــام االزمـة الـوطــنـيـة احلـادة في
اعـقاب عملـية سياسـية رتبت اثاراً
خـطيرة في جـميع اجملاالت يـنبغي
ـستعـصية شكالت ا عـدم افتعـال ا
خــشـــيــة من الــوقــوع في فــراغــات
دسـتورية وحكومـية ويجب تكليف
مـرشح يـرتـضـيه الـشـعب لـلـخروج
ــأزق الــراهن). بــدوره   اكــد مـن ا
رئــــيس اجملـــمــــوعـــة الـــعــــراقـــيـــة
لــلـدراســات الـســتـراتــيـجــيـة واثق
الـهاشـمي ان الطـبقة الـسيـاسية ال
تـعي حجم اخملاطر في ظل تصاعد
وتيرة التظاهرات . وقال الهاشمي
لـ (الـزمان) امس ان (االمـور صعبة

لــلــغـايــة وكل نـتــائــجـهــا سـواء 
ـــرشح من عــدمه حـــسم تــكــلــيف ا
سـتـكون عـواقبـهـا خطـرة ووخيـمة
فـي جـــمــــيع احلــــاالت فــــأن كـــلف
مـرشح البـناء فـستـكون مـشكـلة او
في حـالة تـمرير شـخصيـة مستـقلة
فـالطرف االخر لن يـسكت وبالتالي
نـحن مقـبلـون على ازمـة خطرة الن
الـطــبـقـة الـسـيـاسـيـة ال تـعي حـجم
ــوجـــودة بــعــد ازديــاد اخملـــاطــر ا
وتـيرة التظـاهرات في احملافظات).
ورأ رئــــيس هــــيـــئــــة الـــنــــزاهـــة
الــــســــابق حــــسـن الــــيــــاســـري ان
ـــســؤولــيــة في اخـــتــيــارِ مــرشح ا
رئـــاســةِ الـــوزراء تــقع عـــلى عــاتق
ان ولـيس رئيس اجلـمهورية. الـبر
وقــال الـيـاســري في بـيـان امس ان

ـرشح ــســؤولـيــةَ في اخــتـيــارِ ا (ا
لـــرئـــاســةِ الـــوزراء اآلن تــقـعُ عــلى
ـان ولـيس عـلى رئـيس عــاتقِ الـبـر
اجلـــمــهــوريــة)  مـــبــيــنــا ان (دورَ
صــالح في اخـتـيـارِ رئـيس الـوزراء
دســتـوريــاً ال يـعــدو عن كـونه دوراً
إجــرائـيـاً شــكـلــيـاً ال مـوضــوعـيـاً).
وتابع انه (ال فراغ في السلطة وان
الـــدســاتـــيــر تـــكـــفل في مـــثل هــذه
احلـالـة استـمرار حـكـومة تـصريف
االعـمـال بأداء مـسـؤوليـاتـها). كـما
تــوقع الــنـائـب عن حتـالـف الـبــنـاء
نـــســــيم عـــبـــدالـــلـه حـــسم مـــرشح
احلــكـومــة وان حتـالف ال يــتـمـسك
ـرشح قـصـي الـسهـيـل و مـحـمد بـا
تـوفـيق عالوي هـو الـبـديل األقرب.
وأكـد حـزب الدعـوة اإلسالميـة عدم
طــرحه مــرشــحــاً مـحــدداً لــرئــاسـة
الــوزراء. وجـاء في بـيـان لــلـمـكـتب
الــســيـــاسي لــلــحــزب امس انه (لم
يــطــرح مـرشــحـاً مــحــدداً لـرئــاسـة
ـــنــبــر احلـــكــومـــة). ودعــا زعـــيم ا
الــعـــراقي ايــاد عالوي رســالــة إلى
رئـيس اجلـمـهـوريـة الـى اسـتـشارة
ـــتـــظـــاهــرون ثـالثـــة أطــراف هـم ا
الـسلـميـون واالحتادات والـنقـابات
ـهـنيـة وبعض الـقـوى السـياسـية ا
ـعتـدلة في مـجلـس النـواب بشأن ا
مــرشح احلــكــومــة. فـيــمــا اجــتـمع
ــســتــشــار كــاظـم الــعــيــسـاوي   ا
اخلــاص بـزعــيم الــتـيــار الـصـدري
مـقـتـدى الـصدر   بـكـتـلـة سـائرون
ـــنــاقـــشــة الـــوضع الــراهن. ورأى
ـتـحــدث بـاسم ـوســوي ا جــعـفــر ا
الــصـدر   ان الــكـتـلــة االكـبـر عـددا

تــوافـقـيــا بـحـد ذاتـه الـتـفــافـا عـلى
قراطيـة وغدرا الرادة الشعب. الـد
ووصـف نـــــائـب رئـــــيـس الـــــوزراء
الــسـابق بــهـاء االعــرجي مـوضـوع
الــفــراغ الـدســتـوري بــأنه (كــذبـة).
وقــال األعــرجي فـي تــغـريــدة عــلى
تـويتـر إن (الفراغ الـدستـوري كذبة
انياً ا أن النظام في العراق بر طـا
وأن دورتـه احلـالـيـة لم تــنـتهِ وفـقـاً
لــلــمــدد الـدســتــوريـة)  مــؤكــدا ان
(احلـــكــومــة ســتـــبــقى لـــتــصــريف
األعــمــال الـيــومـيــة حلــ تـشــكـيل
الـكابينة اجلـديدة). وكانت مصادر
قــــــــد كــــــــشــــــــفـت عـن ان رئــــــــيس
اجلـمهورية لـوح للقوى الـسياسية
بـاالسـتـقـالـة قـبل تـكـليـف مرشح ال

ينال قبول الشعب العراقي.
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دعــا نــقــيب احملــامــ الــعــراقــيــ
ضـياء السعدي رئـيس اجلمهورية
بــــــرهم صــــــالح الـى الــــــتـــــقــــــيـــــد
واصفـات التي حددتـها ساحات بـا
االحــتــجـــاج عــنــد تــكــلــيف رئــيس
ــــؤقــــتــــة   وعـــــلى احلــــكـــــومــــة ا
الــــســـيــــاســـيــــ وقف االقــــتـــتـــال
الـالمشروع على رئاسة الوزراء الن
احـتكار الـعمل السـياسي مرفوض.
وقـال الـسـعـدي لـ(الـزمـان) امس ان
(ان الـنظر بقرار احملـكمة االحتادية
الـعـلـيـا الـذي فـسـر مـفـهـوم الـكـتـلـة
الـنــيـابـيـة االكـثـر عـددا الـواردة في
ـادة  76 مـن الـدسـتـور لـســـــــنـة ا
حدد معنى الكتلة الكبرى   2005
وجـعلهـا في صورت وهـما الكـتلة
الــتـي تــكــونت بــعــد االنــتــخــابــات
بـقائـمة انتـخابيـة واحدة او الكـتلة
الـتي تـتـكـون بعـد االقـتـراع بـقوائم
عـدة وعندما نـدقق التفسـير يتضح
ان كـلتا احلـالت مـشروطة بـثبوت
مـقاعـد الفـائزين بـعضـوية مـجالس
الــــنـــواب بـــعــــد تـــأديـــة الــــيـــمـــ
الـدستورية وعلى ان يسجل الكيان
او الـكـتلـة بصـورة تـوثيـقيـة حسب
ـــقــررة ثم يــقــوم رئــيس االصــول ا
اجلـمهورية وبـناء على طلب احدى
تـلك الـكتـلتـ بتـكـليف من تـرشحه
ــنــصب رئــيس مــجــلس الـوزراء)
ـادة 76 ـقـصــود بـا واضــاف ان (ا
هــو الــقــائــمــة الـتـي حـصــلت عــلى
اغـلـب االصوات خـالل االنـتـخـابات
اال ان احملــكــمــة الــدســتـوريــة وفي

وجـة النـنـا جـزء مهم من نركـب ا
تــــــــاريـخ الــــــــعــــــــراق) وقــــــــالت
لـــلـــمـــتــظـــاهـــرين ان (تـالحــمـــكم
وتــكــاتــفـكـم سـيــســجــلــهــمـا لــكم
التـاريخ والـعـالم بـأسـره بـأحرف
من نور فحافظوا على ذلك بقوة
  فــكم هي جــمــيــلــة وقــفــتــكم في
ســاحــات الــعـــز بــأبــهى الــصــور
احلـــضــاريـــة وأنــتـم تــقـــارعــون
الـطـغـاة). واقــدم مـتـظـاهـرون في
مـحــافـظــتي كـربـالء والـديــوانـيـة
عـــــلـى قـــــطع عـــــدد مـن الـــــطــــرق

الرئيسة. 
واشار شهود الى ان (مـتظاهرين
اقـــدمـــوا عـــلى قـــطـع ســـريع حي
رمضـان بواسـطة حـرق األطارات
كمـا  حـرق اطـارات أمـام جـسر
بـــاب طـــويـــريج)   مـــؤكـــدين ان
(االشــــتـــــبــــاكــــات جتــــددت بــــ
احملتـجـ والـقوات األمـنـيه قرب
مـــبـــنى احملـــافـــظـــة بـــاحلـــجــارة
ـئات من ولـوتوف).  ووصل ا وا
طلبة جامعة القادسية إلى ساحة
الـســاعـة وسـط الـديــوانـيــة لـدعم
ـتـظاهـرين.وقـال شـهود مطـالب ا
عيان ان (طـلبـة جامعـة القـادسية
وصــلــوا سـاحــة الــســاعــة مــركـز
االحـتـجـاجـات بـالـديـوانـيـة لـدعم
تظـاهرين وانهم أعلنوا مطالب ا
اســــتـــــمــــرارهم بـــــاإلضــــراب عن
الـدوام). كــمـا اغــلق مـتــظـاهـرون
غــاضـــبـــون طــريق الـــديــوانـــيــة
الـــــنــــــجف بــــــحـــــرق اإلطـــــارات
واوضـح شـــــــهـــــــود عـــــــيــــــان ان
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تـلقى فريق الشـرطة بكرة القدم
 خــسـارة قـاسـيـة امـام الـشـبـاب
الـسعـودي بنتـيجة سـتة اهداف
مـــقـــابل الشيء (نـــصف دزيـــنــة
اهــداف) في الـلــقـاء الـذي جـرى
مـــــــســـــــاء امس االثـــــــنـــــــ في
الـعـاصـمـة الـسـعـوديـة الـرياض
فـي اولى مـبــاريـات ربع نــهـائي
كــأس مـحـمـد الـسـادس لألنـديـة
ثل األبـطال  لـتصبح حـظوظ 
الــكــرة الـعــراقـيــة ضــعـيــفـة في
مــواصـلـة الـطــريق في الـسـبـاق
الـعــربي  وسـيـلـتـقي الـفـريـقـان
إيــابًــا يــوم  20كــانــون الــثــاني

قبل  على ملعب الشرطة. ا
وظـــهــــرت صـــفـــوف الـــشـــرطـــة
ـــنــتــخب ـــتــخــمــة بـــنــجــوم ا ا
الــعـراقي بــوضع غـيــر مـســتـقـر
وارتـكبت اخـطاء كثـيرة السـيما
ـــرمى خـط الـــدفـــاع وحــــارس ا
مـحــمـد حـمـيـد الـذي اسـتـقـبـلت
شــبـاكـه خـمس كــرات في شـوط
ــبــاراة االولـى وهــدف سـادس ا
فـي الـشـوط الـثـاني  عن طـريق
دانـيلو اسـبريلـيا في الدقائق 6
و 8 و 44 وســـيــبــاســتــيــاو دي
فــيــرنــاس ( هـدفــان) من نــقــطـة
اجلـــزاء في الـــدقــيـــقــة  19و72

وجوانكا في الدقيقة 22.
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وعـــثــرت مــديــريـــة االســتــخــبــارات
الـــــعــــســـــــــــــكــــريـــــة عــــلـى كــــدس
يـضـــــــــــــم 249 عـبـوة نـاسـفـة في
ــوصل.وقــالت قــضـــاء مــخــمــور بــا
ــديــريـة فـي بـيــان امس إنه (بــنـاء ا
عـلى مـعـلـومـات اسـتخـبـاريـة دقـيـقة
تـمـكنت مـفارز شـعـبة االسـتخـبارات
الـــعـــســـكـــريـــة في الـــفـــرقــة 14 من
االســـتــيالء عـــلى كــدس لــلـــعــبــوات
الـنـاسفـة يضم 249 عـبـوة مـختـلـفة
األنـواع واألحـجـام في قـرية كـوديـلة
ـــوصل) الـــتـــابـــعـــة خملـــمـــور في ا
واشــارت الى ان (مــفـارز الــهـنــدسـة
تـكفـلت بإخـراج العبـوات وتدمـيرها
فـي مـكــان مـعــد لــهـذا الــغـرض دون
حدوث اضرار تذكر). واعتقلت خلية
ــوصل االعـالم االمــني دواعش في ا
اعـترف احدهما بوجود وكر ارهابي

 …—«d(«  Uł—œ »cÐcðË dI²  fIÞ ∫¡«u½_«
واجلـنــوبـيـة صـحـو وارتـفـاع نـسـبي
بـدرجات احلرارة عن الـيوم السابق 
امــا حـركـة الـريــاح فـتـكـون جــنـوبـيـة
شـرقـية خـفـيفـة الى مـعتـدلـة السـرعة
تـنـشط في بـعض االمـاكن)  واشـارت
ــنـطــقــة الـشــمـالــيـة الى ان (طــقس ا
ســيــكـون غــائم جــزئي وال تــغــيـر في
درجــات احلــرارة). واتــخــذت خــلــيــة
ــــدنــــيــــة اجــــراءات ادارة األزمــــات ا
وجات واجهة السيول وا احـترازية 
ــــــدة الــــــفــــــيــــــضـــــــانــــــيــــــة خالل ا
ـقبلة.ونـاقشت اخلليـة التي يرأسها ا

مـدير مكتب رئـيس الوزراء وبحضور
ـــعـــنـــيــة ورئـــيس وكـالء الــوزارات ا
جــمــعـــيــة الــهالل االحــمــر الــعــراقي
ــتـعــلــقـة الــعــديـد من الــتــوصـيــات ا
بـتصـريف السـيول الـقادمـة من ايران
بــــاجتـــاه االهــــوار او الـــبــــحـــيـــرات
لالســتـفـادة مــنـهـا وعــدم اضـاعـة اي
واردات مــائــيــة  مـــبــيــنــا ان (وكــيل
ــــائــــيــــة اكــــد خالل ــــوارد ا وزارة ا
االجــــتـــــمــــاع ان الــــوزارة اتــــخــــذت
االجــراءات الالزمــة لــتــســهـيـل مـرور
ـوجـات الـفـيـضـانيـة عن طـريق رفع ا
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نـعى عـمـيـد الـصـحـفـيـ الـعـراقـي
سـجاد الغازي من مغتربه في فيينا
مـــــعــــلـــــمه واســـــتــــاذ أجـــــيــــال من
الــصـحــفـيـ فــيـصل حــسـون الـذي
تـــــوفي امـس في واليـــــة كــــلــــورادو
ـتحـدة االمريـكيـة. وقال بـالـواليات ا
الــغــازي في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس (بــنـفس مــؤمـنــة بـقــضـاء الـله
لؤه احلزن ننعي ومشيئته وبقلب 
الـيـكم وفـاة مـعـلـمي وأسـتـاذ اجـيال
من الــصــحــفــيــ االســتــاذ فــيــصل
حـسـون نـقيب الـصـحـفيـ والـنائب
االول لــرئــيس احتــاد الــصــحــفــيـ
الـــعـــرب ورئـــيس حتـــريـــر جـــريــدة
اجلـمهـورية سابـقاً وصـاحب جريدة
الــلـواء احلـديــد ومـجـلـة الــصـنـاعي
الـعـربي فـي الـقـاهـرة ومـديـر حتـرير
لـواء االسـتـقالل والـيـقـظـة واحلـريـة

ووكالة كونا سابقا.
فـقـد انـتقل إلى رحـمـة الـله في والية
ـــتـــحــدة كـــلـــورادو في الـــواليـــات ا
االمـريـكـيـة عن عـمـر نـاهـز الـسـابـعة

.( والتسع عاماً
واضـاف الغـازي ان ( الفـقيـد الغالي
انـضم في مـطـلع شـبـابه إلى احلزب
الــعــربي الـســري في الــثالثــيـنــيـات
ومـارس الصحافة في وقت مبكر من
حــيــاته وهـــــــــو طــالب فـي جــريـدة
الـــعـــــــــــــــــراق عــام 1937 وتـــولى
عام  1937 سكرتارية حترير جريدة
لـــــواء االســــتــــقـالل لــــســــان حــــزب
سائية اليقظة االستقالل وجريدته ا
واصــدر عــام 1948 جــريــدة الــلـواء
اجلــديــد وفـي عـام 1954 شــارك في
اصــدار جــريــدة احلــريــــــــة وتــولى
عــام 1964 رئــاســة حتـريــر جــريـدة

اجلـمـهـورية حـتى اقـامـته في الـشام
ثـم الكويت والقاهرة عام 1968 كما
عـــمل في تـــأســيس ارشـــيف وكــالــة
كـونـا وكـان يزود الـصـحف العـربـية
ـقـاالته كـمـا صـدرت لـلـفـقـيـد ثالثة
كـتب مـطـبـوعـة اضـافـة الى مـذكراته
ؤلفات اخملطوطة. وساهم الفقيد وا
الــغـالي خالل تــولـيه رئـاســة نـقـابـة
الـــصــحــفـــيــ عــام 1964 ولـــثالث
دورات حـتـى عام 1967 فـي حتقـيق
مــشــــــــــــروعــنــا لــتــأســيـس احتـاد
الـــصــحـــفــيـــ الــعـــرب عــام 1964
ومــشـــروعــنــا لــتـــأســيس صــنــدوق
تقـــــــــــاعد الصحفي عام 1965.
وأقــيـمت صالة اجلـنــازة عـلى نـفس
رحوم الطاهرة في مسجد ابو بكر ا
في دنـفـر بواليـه كلـورادو االمـريكـية
وافق 23 بـعـد صالة ظـهر االثـنـ ا
كانون االول   2019 وال تدري نفس
بـــــأي ارض تــــمـــــوت. صــــدق الـــــله

العظيم).
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ـرجـع الـديـني عـلي الــسـيـسـتـاني تـعــازيه بـوفـاة الـسـيــد مـحـمـد مـهـدي قـدم ا
ـوسـوي اخللـخـالي. وقـال الـسـيـسـتـاني في بـرقـية تـعـزيـة امس (تـلـقـيـنـا بألم ا
وأسى نبـأ رحـيل العـالم اجلـليل سـمـاحة آيـة الـله احلاج الـسـيد مـحـمد مـهدي
ـوســوي اخلـلـخــالي قـدس ســره). واضـاف ان (فــقـد ســمـاحـتـه الـذي كـرس ا
باركة في سبيل خـدمة الدين والعقيدة وال سيما في سنوات عـديدة من عمره ا
مـجال الـتأليف والـتدريس وتـربية الـطالب يعـتبر خـسارة كـبيرة). وتـابع (بهذه
قدسة ونعزي أوالده صيبـة نعزي احلوزات العلمـية وال سيما حوزة مشـهد ا ا
ة ونسـأل الله تبارك وتعالى للـفقيد السعيد الكرام وسائـر أفراد أسرته الكر

علوّ الدرجات ولذويه الصبر اجلميل واألجر اجلزيل).

افتتاح منفذ مندلي من جديد 
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وكــــان الــــشــــرطــــة تـــاهـل الى ربع
الــنـــهــائي بــعــد فـــوزه عــلى فــريق
ـوريـتـاني 1- 0 ذهـابًـا نــواذيـبـو ا

في نـواكشوط  وبخـماسية نـظيفة
في مـباراة العودة بقـطر  فيما بلغ
فــريق الـشـبـاب ربع الــنـهـائي بـعـد

تــــخـــــطــــيه شــــبــــــــــاب األردن
بـالفوز 1- 0 ذهـابا على مـلعبه

والتعادل 1 - 1 إيابا.


