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دعـا اخلــبـيــر الــنـفــطي بـيــوار خـنس
ـــطــالـــبـــ بــاحلـــقــوق احملـــتــجـــ ا
متلكات شروعة الى عدم االضرار  ا
ؤسسات الدولة والسيما احلقول وا
الـنفـطـيـة الن ذلك سـيـؤثـر سـلـبـا على
االقـتـصـاد احملـلي ويـزيـد من مـعـانـاة
الشعب. وقـال خنس لـ (الزمان) امس
ان (نـقـيم جـيـدا احـتـجـاجات الـشـعب
ـشروعـة واجراء طـالبـة باحلـقوق ا ا
االصالحـات والقـضـاء عـلى الـفـساد 
لــكن يــجب ان يــكــون ذلك بــعـيــدا عن
ـمتـلكـات الشـعب والسيـما االضرار 
ـؤســســات الـنــفـطــيــة الن اي تـوجه ا
العاقة امدادات الـنفط سيـنعكس على
اقــتـــصــاد الـــدولــة) مــشـــيــرا الى ان
(الــعـراق يــعــتــمــد عــلى اكــثـر من 90
ئة من وارداته على ايرادات النفط با

مــــــصـــــــادر في تـــــــصــــــريـح امس إن
(محـتجـ اقـتحـموا حـقل الـناصـرية
النـفـطي في جنـوب الـعراق وأجـبروا
الــعـامــلــ عـلـى قـطع الــكــهــربـاء عن
ـا أدى إلـى غـلق مــحـطــة الــتــحـكـم 
احلــقل ألجل غــيــر مــســمى). ويــنــتج
احلقل  90 ألف برميل يوميا. واكدت
ـــــصــــــادر ان (احملـــــتـــــجـــــ رددوا ا
شعارات ماكو وطن .. ماكو نفط وهم
يـــــغــــلــــقـــــون احلــــقل). واجـــــتــــاحت
احتجـاجات حاشدة الـبالد منذ أالول
ويـطـالب ـاضي   من تـشــرين األول ا
احملـتـجـون وأغـلـبـهم شـبـان بـتـغـيـير
شـامـل في الـنــظــام الـســيــاسي الـذي
يـرونه متـخم بـالـفـسـاد ويـتسـبب في
جــعل غـــالــبــيــة الــعـــراقــيــ فــقــراء.
ويـــعــتـــمـــد اقــتـــصــاد الـــعـــراق عــلى
صادرات الـنـفط الـتي تشـكل مـا يـزيد

ئة من إيراداته.  على  90 في ا
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UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه السفير الياباني في بغداد

الـــــقـــــانـــــونــــيـــــة فـــــان رئـــــيس
اجلـمهـورية لم يـخـرق الدسـتور
واحلديث بـهذا الشـان هو بـعيد
كل الـــــبــــعـــــد عن الـــــواقع وهي
مـــحـــاوالت حلـــرف احلـــقـــيـــقـــة
وتــوجـيـه الـراي الــعـام بــاجتـاه
مـغــايـر عن الـواقع) مـحـذرا من
(خطورة اسـتمرار الـضغط على
صـالح خلرق الـدسـتور وتـمـرير
مــرشح اطــراف تـســعى لــفـرض
رؤيــــتـــهــــا بــــعــــيــــدا عـن رؤيـــة
اجلـــمـــاهــــيـــر الـــغــــاضـــبـــة من
تـظـاهرين) واكد اخلـالدي ان ا
ـــوقــعـــ عــلى ( 170 نــائـــبــا ا
قبل مواصفات رئيس الوزراء ا
ســيـلـتـقـون رئــيس اجلـمـهـوريـة
الـــيــوم لـــلــتـــبــاحث عـن الــيــات
اخلــروج مـن االزمــة وتـــوحـــيــد
الرؤى بـشأن مـرشح غيـر جدلي
ويلـبي تطـلعـات اجلمـاهير وفق
القانون وحتت مظلة الدستور).

ســــيـــعــــقـــد الــــيـــوم مـع رئـــيس
اجلـــمـــهـــوريـــة والـــنـــواب 170
ــوقـعــ عــلـى صـفــات رئــيس ا
ـقـبل. وقــال اخلـالـدي الــوزراء ا
فـي تــصــريح امس ان (الــفــقــرة
ـــادة  76 حتــــدثت االولى مـن ا
عن تـكـلـيف رئـيس اجلـمـهـوريـة
ـرشح الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة االكـثر
ان عددا بـاجللـسة االولى لـلبـر
ـــا ان الـــتـــكــــلـــيف حـــدث وطــــا
بـالـتــوافق بـ كـتـلـتي االصالح
والـبنـاء ولم يتم تـسمـية الـكتـلة
الـكــبـرى  فــأذن اصـبــحت هـذه
ـاضي) مـبـيـنـا ان الـفـقـرة من ا
(الـــفــقـــرتــ  3 و  5 من نـــفس
ــــادة حتـــدثت عـن وضع اخـــر ا
يــــتــــضــــمن تــــكـــــلــــيف رئــــيس
ـــرشح رئـــاســة اجلـــمــهـــوريـــة 
الــــــــــوزراء دون احلــــــــــديـث عن
ولفت مـسـمى الـكـتـلـة الـكـبرى) 
الى انه (وفـــقــا لــهـــذه الــنــظــرة

اخلـبـرات الـيـابـانـيـة في عـمـلـية
إعـادة اإلعــمـار) مـشــددين عـلى
(ضـرورة دعم اسـتـقـرار الـعـراق
وجتــاوز الــتــحــديــات احلــالــيـة
باحـترام إرادة الـشعب الـعراقي
في اإلصـالح ورفض أي تـــــدخل
خــــــارجـي في الـــــــســــــيــــــاســــــة
الــداخــلــيــة). ورفـع الــنــائب عن
كتلة صادقون عدي عواد دعوى
قـضــائــيـة ضــد صــالح بــتـهــمـة
انـتــهــاك الــعــديــد من نــصـوص
الـدسـتـور. ودعـا عـواد احملـكـمـة
االحتــاديـــة بــحـــسب الـــدعــوى
الـــقــضـــائـــيـــة إلى (ســـحب يــد
صــــــالح واصــــــدار امــــــر والئي
بـتكـلـيف رئـيس مجـلس الـنواب
ــهــمـاته مـحــمــد احلــلـبــوسي 
حـتـى تـكـلـيـف رئـيس لـلـوزراء).
وكـــشف رئـــيس كـــتــلـــة بـــيــارق
انية محمد اخلالدي اخلير البر
عـن مـضــمـون االجــتـمــاع  الـذي

والـسـفـيـر الـيـابـاني لـدى بـغداد
نـاوفــومي هــاشـيــمـوتــو بـحــثـا
ســــبـل االرتــــقـــاء بــــالــــعـالقـــات
الــثــنــائــيــة في اجملــاالت كــافــة
فــــــضـالً عن االســــــتــــــفــــــادة من

جديد). وعاد رئـيس اجلمهورية
بــــــرهـم صــــــالـح الـى بــــــغــــــداد
الســتـئـنــاف مـفـوضــات تـشـكـيل
احلــكـومــة. وقــال بــيــان تــلـقــته
(الـــــــزمــــــان) امـس ان (صـــــــالح

الــعــقـابـي عــزم حتــالف الــبــنـاء
طـرح شخـصيـة مسـتـقلـة بعـيدة
عـن أي تــأثــيــر حـــزبي لــتــســلم
منـصب رئيس الـوزراء متـوقعا
زيـارة مــرتــقــبـة لــلــتـحــالف الى
رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة لــتـــقــد
ــرشح اســتـعــدادا لــطـرحه في ا
مــجـلس الــنـواب. ورأى الــنـائب
عن احلـــكـــمــــة حـــسن فـــدعم ان
الـــشـــارع ال يــــثق بـــالــــطـــبـــقـــة
الـســيـاسـيـة احلـاكـمـة خالل 16
عـامــاً مـؤكـداً في الــوقت نـفـسه
دعم احلــكــمــة الخــتـيــار رئــيس
وزراء مـستـقل خلـفاً لـلمـستـقيل
هدي.وقال فدعم في عادل عبد ا
تـــصـــريح امـس (نـــريـــد رئـــيس
وزراء مــســـتــقـل حــتى لـــو كــان
ســيـــاســيــاً لــكــنـه مــســتــقالً وال
ينتمي جلهـة حزبية الن الشعب
ال يثق بالطـبقة السـياسية التي
حكمت  16 سنة ونـحتاج لوجه

ــقـاطــعـة ـدارس  الـكــلـيــات وا
الــــدوام لــــزيــــادة زخم احلــــراك
نتفض  ففي النجف الشعبي ا
ـئـات من طـلبـة كـلـيات تـظـاهر ا
احملافظة للمطـالبة باالنتخابات
ــان. وقــال ــبــكــرة وحـل الــبــر ا
ئات من طلبة شهود عيان إن (ا
كليات احملافظة تظاهروا تاييدا
للـتظـاهرات الـتي تشـهدهـا مدن
ــان عــدة وطــالــبــوا بــحل الــبــر
واجــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة).
ورفض محتـجون في كربالء اي
مــــــــرشح دون الــــــــرجـــــــوع الى
ســاحــات الـتــظــاهـر  مــشـددين
عـلى (ضــرورة اخـتـيـار حـكـومـة
قــادرة عـلى تـلــبـيـة احــتـيـاجـات
الـشـعب واحداث تـغـيـيـر جذري
فـي مـفــاصل الـدولــة ومـكــافـحـة
الـفـسـاد وتـقـد الـفـاسـدين الى
الـعـدالـة). فـيـمـا اكـد النـائب عن
كــتـــلــة ســائــرون أمـــجــد هــاشم

ــــســـتــــقـــبـل الـــســـيــــاسي الى ا
اجملــــهـــول) مــــؤكــــدين ان (حل
االزمـة قـريـب وقـد يـنـتـهي االمـر
بأختـيار مـرشح مرضي عنه من
نتفض). السياسي والشعب ا
وأعــلــنت مــصـــادر عن تــرشــيح
كـتــلــة الـبــنــاء الـوزيــر الــسـابق
مـحـمـد تـوفـيق عالوي والـفـريق
ـتــقـاعــد عـبــد الـغــني االسـدي ا
والـــفـــريق تـــوفـــيق الـــيـــاســري
ـنـصب رئـاسـة الـوزراء بـيـنـما
يــواصل احملـتــجـون االعــتـصـام
في سـاحـات الـتـظـاهـر لـلـضـغط
عــلـى الــطـــبـــقـــة الــســـيـــاســـيــة
ـنـتفـض طـالب ا لالسـتجـابـة 
ــشـروعــة وسط حتــذيـرات من ا
خــــطـــورة تــــصـــاعــــد مـــوجـــات
. االغـــتــيـــال بــحق الـــنــاشـــطــ
ويــشــهــد عـــدد من احملــافــظــات
اجلـنوبـية اضـراب شـبه تام عن
الـدوام  حـيث يــســتــمـر طــلــبـة
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كـــشف مــراقــبــون عن مــبــادرات
طـرحــتـهــا كــتل سـيــاســيـة حلل
االزمــة الـراهــنـة ســبـقــهـا حـراك
سيـاسي الختيـار مرشح مـقبول
من جـــــمــــيـع االطــــراف . وقــــال
مــراقــبــون لـ (الــزمــان) امس ان
(كتال سيـاسية طـرحت مبادرات
عـدة حلـل االزمـة الـراهــنـة الـتي
تــشـهــدهـا الــبالد بـشــأن مـرشح
الــكـتـل الـنــيــابــيـة االكــثــر عـددا
يسبقها حـراك سياسي للتوافق
على شخصية تـكون مقبولة من
ــأزق اجلــمـــيع لـــلــخـــروج من ا
والســيــمـا بــعــد تــلــويح رئــيس
اجلــــمــــهــــوريــــة بــــرهم صــــالح
بـاالسـتـقـالـة نــتـيـجـة الـضـغـوط
الـــــكـــــبـــــيـــــرة) الفـــتــ الى ان
(اوضاع البـالد ال تتحـمل مزيدا
مـن االزمــــات الـــــتـي قــــد تـــــدفع
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قــلب فــريق تـشــيــلـسي بــكـرة الــقـدم
امس االحـد تـأخـره بـهدف  إلـى فوز
قاتل بهدف مـقابل هدف واحد على
مضيفه آرسـنال  في ملعب اإلمارات
وذلك  ضـمن اجلــولـة الــعـشـرين من
ـمـتاز. وسـجل الـدوري اإلنـكـلـيـزي ا
ثنـائيـة البـلوز الالعـب  جـورجيـنو
في الـدقـيـقة 83 وتـامي أبـراهام في
الــدقــيــقــة 87 بــيـــنــمــا أحــرز هــدف
آرســنـــال الــوحـــيــد الـالعب  بــيـــيــر
يريك أوبامياجن في الدقيقة 13. إ
وبـذلك  رفع االزرق  رصـيده إلى 35
نقـطة  لـيحـافظ على مـركزه  الرابع
بينما جتـمد آرسنال عند  24 نقطة
ــركــز الـــثــانــيــة عــشــر . وأتت فـي ا

باراة آلرسنال احملاولة األولى في ا
في الـدقيـقـة اخلـامسـة بـعـدما أرسل
أوزيل كـرة عـرضيـة من ركـلـة ركـنـية
تـابعـها لـويـز بضـربة مـقـصيـة مرت
إلـى جــوار الــقــائم بــيــنــمــا حتــصل
تـشيـلسي عـلى مـخالـفـة من اجلانب
األيــســر في الــدقــيــقـة  11 مــررهـا
ونت الذي ويليـان بصورة خـادعة 
سـدد مـبــاشـرة إال أن لـيـنـو تـصـدى
بنجاح للكرة.وأجرى مدرب اجلانرز
مـيـكـيـل أرتـيـتـا تـبـديال اضـطـراريًـا
بـخـروج تـشـامـبـرز بـسـبب اإلصـابـة
ونــزول مـوسـتــافي في الـدقــيـقـة 23
وبدوره أجـرى فـرانك المبـارد مدرب
تـشـيـلـسي تـبـديال مـبـكـرا أيـضـا في
ــرسـون الــدقــيــقـة   34 بــخــروج إ

ونزول جورجينيو بدلًا منه.

والغاز واي تـوقف للحـقول سواء في
الناصريـة او منطقـة اخرى او تأخير
وانئ الـعـراقـية حركـة الـتـجـارة في ا
مـعـربا سـيـزيـد من مـعـاناة الـشـعب) 
ــــؤســــســــات ــــراعــــاة ا عن امـــــله (
الـدسـتـوريــة الـتي هي مـلك لــلـجـمـيع
والسيـما ان اسعـار النـفط  في االونة
االخـــيـــر بـــدأت تـــرتـــفع  اذ البــد ان
يــســتــثـمــر الــعــراق هــذا الــتــصــاعـد
ــدة لــتــعـــويض االنــخـــفــاض خالل ا
ــاضــيـــة). واكــدت وزارة الــنــفط إن ا
إيقاف اإلنتاج من حـقل الناصرية في
ســــيـــكـــون بــــشـــكـل مـــؤقت بــــســـبب
االحتـجاجات لـن تؤثر عـلى صادرات
العراق.وقالـت الوزارة في بيان امس
إن (العـراق سيـعـوض توقف اإلنـتاج
من الــنــاصــريــة بــزيـادة اإلنــتــاج من
حـقــول الــبـصــرة). في تــطـور الحق 
ـؤدي الى اغـلق مـحـتـجون الـطـريق ا

مصفى ذي قار في النـاصرية ومنعوا
ـوظـفـ من الــوصـول الى عـمـلـهم . ا
وقــال شـــهــود عــيـــان ان (ذي قــار قــد
تـشـهـد ازمـة وقـود خـانـقـة بـعـد اقدام
ــصــفى في مــحــتــجــ عــلـى اغالق ا
ـــوظـــفـــ من الـــنــــاصـــريـــة ومـــنـع ا
ا سيؤدي الى الوصول الى عمـلهم 
اطـــفـــائـه بـــالـــكـــامل) واضـــافـــوا ان
صفى سيقطع خليط (استمرار غلق ا
ـــغـــذي حملـــطـــة كـــهـــربـــاء الـــوقـــود ا
الــنــاصـــريــة احلــراريـــة وكــذلك قــطع
جتــهــيـــز مــادة االســفــلت لـــلــمــعــامل
احلـكـومــيـة وتـأثــر مـعـامـل الـطـابـوق
واجلص واالفــــران بـــهــــذه اخلـــطـــوة
الـتـصـعــيـديـة).  وكـان مــحـتـجـون قـد
اقتـحـموا حـقل الـناصـرية امس االول
وأجــبـروا الــعــامــلــ فـيـه عـلـى قـطع
الـكـهــربـاء عن مــحـطـة الـتــحـكم األمـر
الـذي أدى إلى تـوقـف احلـقل.  وقـالت
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يعـقـد مجـلس الـنواب الـيوم االثـن
ناقشة تعديل قانون التقاعد جلسة 
ــوحــد والــتــصــويت عــلى تــعــديل ا
ـالــيـة فـيــمـا اكـدت قــانـون االدارة ا
ـــــان عــــدم وجــــود رئــــاســـــة الــــبــــر
استثناءات كبيرة على تعديل قانون
التـقاعـد. وقال الـنائب االول لـرئيس
ــان حــسن الــكـعــبي انـه (عـدم الــبــر
وجود استثناءات كبيرة على قانون
الـتــقــاعـد لــضــمــان تـوفــيــر درجـات
وظــــيـــفـــيــــة حلـــمـــلــــة الـــشـــهـــادات
ان اليوم ). ويناقش البـر والعاطلـ
تعديل التـقاعد ويصـوت على قانون
الية االحتادية رقم  6لسنة االدارة ا
الـية النيابية  .2019وكان اللجنة ا
قـد كـشـفت عن مـقتـرحـات السـتـثـناء
شرط العمر في التقاعد. وقال عضو
الـلجـنـة احـمـد الصـفـار في تـصريح

الـتـقـاعــد حلـ تـشـريع تـعـديل اخـر
عــــلـى قــــانــــون اخلــــدمــــة يــــضــــمن
االنسجام مع متطـلبات هذا القانون
سيرة وبنفس الوقت ال يؤثـر على ا
العلمية). فيما كشفت وزارة التربية
عن تفاصيل استـثناء بعض مالكات
الوزارة من التقـاعد اجلديد. وذكرت
الـوزارة في بـيـان امس ان (الـوزيرة
ســـهــا خــلــيل الــعـــلي بك ســبق وان
طــرحت خالل اجــتــمــاعــات مـجــلس
الـوزراء مـوضوع اسـتـثـنـاء اسـاتذة
الكـات االخــتـصــاصــات الـنــادرة وا
االشـــرافـــيـــة وخـــبـــراء الـــوزارة من
الـقـانـون اجلـديـد الـذي صـوت علـيه
مجلس النواب مؤخرا بسبب حاجة
الـــوزارة لـــهم). ونـــقل الـــبـــيـــان عن
العـلي بك قولـها أن (الـوزارة تنـتظر
الـــرد من مـــجـــلس الـــوزراء بـــشـــأن
مـوضـوع االسـتـثـنـاء بـعـد رفـعه الى

ان والتصويت عليه).  البر

شــــــرائـح اخــــــرى لــــــشــــــمـــــــولــــــهم
بـاالسـتـثــنـاء) وتـابع انه (من ضـمن
ــقـتـرحـة بـشـأن تـلـك االسـتـثـنـاءات ا
االسـاتذة اجلـامـعيـ واالطـباء ذوي
ـهــمـة واخلـبـراء) االخـتــصـاصـات ا
واردف انه (ســتـتم مــنـاقـشــة جـمـيع
ــقــدمـــة من الــلــجــان ــقــتـــرحــات ا ا
والــكــتل الــســيـاســيــة خالل جــلــسـة
الــيـــوم). وطــالـــبت رئــيـــســة جلـــنــة
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
الــنــيــابــيــة غــيــداء كــمــبش في وقت
ـشمـول بـقانون سابق بـأستـثناء ا
اخلدمة اجلامعية من التقاعد. وجاء
في وثـيـقـة حتـمل تـوقيـع كمـبش انه
الكــــات (مـن اجل احلــــفــــاظ عـــــلى ا
التدريـسية وتالفي افـراغ اجلامعات
ـهمة  ,تدعو من الكفـاءات العلـمية ا
ـشــمـولـ الــلـجــنـة الى اســتـثـنــاء ا
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امس ان (مــقــتــرح تـعــديل الــقــانـون
يتـضـمن استـثنـاء الـسفـراء فقط من
شـرط الـعـمر لـلـتـقـاعـد) واضاف ان
(هـنـاك مـطـالـبـات نـيـابـيـة بـتـضـم


