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رأى اخلــبـــيــر االقــتـــصــادي مالذ
ــوازنـة االمـ ان تــأخـيــر اقـرار ا
واطن ويـؤثر عـلى حركة يضر بـا
ـشـاريع الـسـوق نـتـيــجـة تـوقف ا
مـشـيرا ـتـلـكـئـة مـنـذ سـنـوات    ا
وازنة احلالية ال تختلف الى ان ا
وازنات وانها عن سابقاتها من ا
خــــــاويــــــة مـن فــــــرص الــــــعــــــمل
ــشــاريع اخلــدمــيــة اجلــديــدة. وا
وقـال االمــ لـ (الــزمـان) امس ان
ـوازنة يـلـحق ضررا (عدم اقـرار ا
واطن ويؤثر في حركة السوق با
ــــــشـــــــاريع بـــــــســــــبـب تــــــوقـف ا
االسـتــمـاريــة وبـالــتـالي ســيـؤدي
لضـعف بحـركة االقـتصـاد والقوة
الــشــرائــيــة الـــنــاجتــة عن تــوقف
حـــركــــة الــــســـوق)  واضـــاف ان
(الـدولـة ســتـعــمل وفق واحـد الى
 12 في ما يـخص تـغـطـية رواتب
ـــــوظــــفـــــ واالحـــــتــــيـــــاجــــات ا
الـضــروريـة اخلــاصـة بــالـنــفـقـات
الـتـشـغـيـلـيـة) واوضح االمـ ان
ـــوازنـــة ال تـــخـــتـــلف عن (هـــذه ا
ســـابــقـــاتــهـــا النــهـــا خـــاويــة من
ــشــاريع اخلــدمــيــة اضـافــة الى ا
عـدم تخـصـيص درجـات وظـيـفـية
جديدة لـلخريـج والعـاطل عن
العمل بـسبب العـجز الكـبير الذي
مؤكدا ـوازنة احلالية)   تشهده ا
ان (االوضــاع الـــســيــاســـيــة ومــا
رافقها من حراك شعـبي للمطالبة
بـاحلـقـوق كانـت السـبـب الرئـيس
وراء تــأخـــيــر اقــرار الـــتــشــريع 
ونـــأمل من مـــجـــلـس الـــنــواب ان

يــأخــذ االمـــر عــلى مـــحــمل اجلــد
ــوازنــة بــأســرع مـا ومــنــاقــشــة ا
ـكن لــكي تـعــود حـركــة الـسـوق
ــشــاريع واســتــئــنــاف الـعــمـل بـا
ــتـلــكــئـة مــنــذ سـنــوات). وأكـــد ا
ـــان أن حــكــومـــة تــصــريف الــبــر
األعـــمـــال ال تــمـتــلـك الـصـالحــيـة
ـــوازنــــة. وقـــال مـــقـــرر الرســـال ا
الـيـة أحمـد الصـفار في اللـجنـة ا
تصـريح امس ان (رئـيس الـلـجـنة
ارسل كـــــتـــــابـــــاً الـــى األمـــــانــــة
الــعــامــة جملـلس الـوزراء وهـيـئـة
ـالـيـة  يـنـبه ـوازنـة في وزارة ا ا
فـيه ذهــاب اجملـلس الـى الـعــطـلـة
الــتــشــريــعــيـة)  مــشـيــرا الى ان
(جــمــيـع الــتــحــركــات الـنـيـابـيـة
ــــوازنـــة غـــيــر بــشـــأن تــمـــريــر ا
قـانــونــيـة)  واضـاف ان (قــانـون
ـــــــالــــــيـــــــة يــــــوضح أن اإلدارة ا
الـــقـــوانـــ يـــجـب أن تــرسل من
حـــكـــومـــة بــــاالصـــالـــة ولـــيـــست
تصريف اعمال يومية)  الفتا الى
انه (حــــسب الـــقـــانــــون الـــنـــافـــذ
ستـعمل الــدولـة بــمـوازنـة 12/1
ــوازنـة الـسـابـقـة   ويـعني مـن ا
أن يـتم وفق كـل مـا  انــفـاقه في
ـاضـي  شـهــر بـعــد آخـر الـعــام ا
ويشمل االنـفــاق التشـغيلي فـقـط
مــن الـــــــــــــــرواتـــب واألجــــــــــــــور
ــســلــتــزمــات الــيــومــيــة  عـدا وا
وازنة االسـتثـمارية)  مبـينا ان ا
(العمل بهذه الصـيغة من القانون

ــشــاريع  لــذلك ســيــوقف عــمـل ا
أجـرى اجمللـس تـعديـال علـى مادة
قانـونيـة تسـمح بتـحويل وإطالق
ــبــالغ اخملــصــصــة واســتــمــرار ا
لـــلـــمـــشــاريـع   والــــهـــدف مــــنـه
ــــشــــاريـع وعــــدم اســــتــــمــــرار ا
تـــجـــمـــيــــد األمـــــوال الـــعـــامـــة
ولكـــي ال تـرتــفـع نـسـبة الـبـطـالة
والـــفـــقـــر)  وتـــابع الـــصـــفــار ان
ـوازنة (اللـجنـة اطـلعت مـسودة ا
الــــتي يــــصـل عــــجــــزهــــا إلى 48
تــرلـــيــون ديــنـــار  في حــ كـــان
ـنصرم العجـز في موازنـة العام ا
 27 تـرلـيـون ديـنـار)  واسـتـطـرد
قـــــائال ان (حـــــجم الـــــعــــجـــــز في
ـــوازنــــة احلــالــيـــة مــبـــالغ فــيه ا
وأسبابه كـانت حزمة االصالحات
الــــتي أطــــلـــقــــتـــهــــا احلـــكــــومـــة

ـــــــطــــــــالـب لـالســـــــتــــــجـــــــابـــــــة 
ــــــــتـــــــظـــــــاهــــــــريـن وإعـــــــــادة ا
ـــفـــصــــولـــ وفـــتـح درجـــــات ا
وظــيـــفــيـــة جـــديــــدة  إضـــافـــة
الـــى تــــــعــــــزيــــــز الــــــضــــــمــــــان
االجـــتـــمـــاعـــي  وبــالـتــالي ادت
هـــــــذه عـــــــوامــل الــى حتــــمـــــيل
واكـد ــوازنــة أعــبــاء جــديـدة)   ا
الـصـفـار ان (االتـفـاقـيـة الـعـراقـية
الـصــيـنـيــة جـر إرســالـهـا وهي ال
تـصل الى درجــة االتـفـاقــيـة الـتي
يــــجب أن تــــكـــون بـــــمــــوافـــــقــــة
مـــجـــلـس الــــنــــواب  لـــذلـك هي
أقـرب الى مذكرة تـفاهم). بدورها
  كـشـفت عـضــو الـلـجـنـة مـاجـدة
الـتـمــيـمي عن الــسـبب احلــقـيـقي
ــسـودة لــعـدم ارســال احلــكـومــة 
ــــوازنــــة االحتـــــاديــــة . وقــــالت ا

الــتــمــيــمي في تــصــريح امس ان
ان ـوازنة الى الـبر (عدم ارسال ا
ال عالقـــة له بـــقــضـــيــة تـــصــريف
االعمال الن تلك التسمية لم يشار
اليها بـشكل صريح بـالدستور بل
هي كــلـمــة اسـتــخـدمت بــالـنــظـام
الــــــداخــــــلي جملــــــلـس الـــــوزراء)
واضـافـت ان (الـســبب احلــقــيـقي
ــسـودة هــو حـجم لـعــدم ارسـال ا
الـعـجـز فيـهـا الـذي وصل الى 48
تريـليـون دينـار في محـاولة مـنها
ـلـعب لـلـتــخـلص والـقـاء الــكـرة 
احلـــكــــومـــة اجلـــديــــدة). وتـــوقع
حتالـف الفـتح ان يـنـاقش مـجلس
الـنــواب تـعــديل قـانــون الـتــقـاعـد
وايـجاد صـيـغـة قـانـونـيـة الرسال
وازنـة الى اجملـلس بـعـد تـمـديد ا
الــفــصـل الــتــشـــريــعي. الى ذلك 
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بـاشرت السـلطات احلـكوميـة بفتح
ـنطـقة اخلضـراء امام حركـة سير ا
ـركـبـات بـسـاعـات مـحـددة وخالل ا
اوقـات بدء وانتهاء الدوام الرسمي
. وقال الفريق محمد حميد البياتي
سـكرتير رئيس الوزراء في تصريح
امـس انه ( حتـديـد ســاعـات فـتح
ـنطـقة اخلضـراء امام حركـة سير ا
ـركـبـات   اذ ســيـكـون يـومـيـا من ا
الـسـاعة الـسادسـة صـباحـا ولغـاية
الــعــاشـرة صــبــاحــا ومن الـثــانــيـة
ظــهــرا وحــتى اخلــامــســة مــسـاء)
واضـاف ان (هذا االجراء سيـستمر
ـنـطـقــة بـالـكـامل امـام حلــ فـتح ا
حركة السير)  واوضح البياتي ان
(هـناك انسيابية بـحركة السير بعد
ـنـطــقـة). وكـان الــبـيـاتي قـد فــتح ا
ــوافـقـة احلـكـومـة عـلى فـتح افـاد 
ــنـطــقـة بــخط الـســيـر الــقـادم من ا
ــعـــلق بـــاجتــاه بـــوابــة اجلـــســـر ا
ـــثــــنى مـــرورا الــــزوراء ومـــطــــار ا
بــتــقـاطع عــمــان الى مــطـار بــغـداد
الــــدولي  وبـــاالجتــــاهـــ ذهـــابـــا
وايــابـــا. واعــلــنت قـــيــادة الــفــرقــة
ــســؤولـــة عن حــمــايــة اخلـــاصــة ا
ــنـطـقــة   عن وضع جـدول زمـني ا
ــنــطــقـة. وكــانت العــادة افــتــتــاح ا

تــــداول ســـوق الــــعــــراق لألوراق
اليـة  أكثر من  5.5 مليـار سهم ا
بقيـمة مـاليـة بلغت سـتة مـليارات
ــاضي. ديــنـــار خالل األســبـــوع ا
وقــال الـســوق فـي بـيــان امس إن
تـداولة أسهـمها (عدد الشـركات ا
ـــاضي بــلغ 44 خالل األســبــوع ا
شــــركـــــة من أصل  102 شــــركــــة
مــدرجـة فـي الــسـوق)  وتـابع ان
ـتــداولـة بـلـغت 5.531 (األسـهم ا
مـلـيـار سـهم بـقـيـمـة مـالـية بـلـغت
 6.346 مـلـيـار دينـار حتـقـقت من
خالل  2942 صــــفــــقـــة)  واردف
الـــبــــيـــان ان (مـــوشــــر األســـعـــار
ـــتـــداولـــة أغـــلق عـــلى 486.61 ا
نقـطـة مـسجـال انخـفـاضـاً بنـسـبة
ـــــــئــــــــة عن إغـالقـه في  2.4 بـــــــا

اضي).  األسبوع ا

مالذ االم

نطقة اخلضراء بعد فتح الطرق اليها امس  ²`∫ ا
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أفــصـحـت دائـرة الــوقـايــة في هـيــئـة
الـنـزاهـة الـعـامة عن تـقـريـرهـا بـشأن
تــــوطـــ رواتـب مـــوظــــفي الــــدولـــة
والــــتــــعــــاقــــد مـع شــــركــــات الــــدفع
ـركـزي اإللـكــتـروني  داعـيـة الـبـنك ا
إلـى عـــدم مـــنح الـــتـــرخـــيص لـــتـــلك
الـشـركـات إال بـعد الـتـثـبُّت من تـوافر
ـتطلـبات  خـاصة ما يـتعلق جـميع ا
بإدارة عمليات مكافحة غسل األموال
وتـمـويل اإلرهـاب. واوصت الـدائرة 
في تـقريرٍ لهـا عن  الزيارات التي قام
ــركــزي بــهــا فـــريــقــهــا إلى الــبــنك ا
ومـصرفي الرافدين والرشيد  (ادارة
ــركـــزي بـــإيــقـــاف الـــعــمل الـــبـــنك ا
بـالـترخـيص وإلغـائه بـحق الشـركات
الـتي يـثـبت تـقـصيـرهـا اسـتـناداً إلى
ـنــصـوص عــلـيــهـا في صالحــيــاته ا
نـظـام خـدمات الـدفع اإللـكـتروني رقم
 3 لــــســـنـــة  2014 بــــعـــدهِ اجلـــهـــة
ـــــوضــــوع الـــــدفع ُـــــخــــتـــــصَّــــة  ا

اإللكتروني).
ـرسلة نـسخة منه واقـترح التـقرير  ا
إلـى األمـانـة الـعــامـة جملـلس الـوزراء

اليـة النيـابيت وجلـنتي النـزاهة وا
الـية ومحـافظ البنك ومـكتـبي وزير ا
ـركـزي  وتـلقـته (الـزمـان) في بـيان ا
ــركــزي بــإلــزام امـس قــيــام الــبــنك ا
ــصــارف بـتــزويــد الـزبــائن بــأرقـام ا
 IBAN حــيث إن حـســاب الـتـوطـ
هــو حــســاب جــارٍ إلجنـاز عــمــلــيـات
السحب واإليداع وأن يبقى على ذات
ــوظف عـلى احلــسـاب بــعـد إحــالـة ا
التقاعد  موضحاً أنه تقع على عاتق
دائــرة مـراقــبـة الـصــيـرفـة فـي الـبـنك
ــركـزي مـهــمـة تـزويـد مــكـتب غـسل ا
األمــوال بــتــقـاريــر االشــتــبـاه فــيــمـا
يــــخـصُّ غــــسل األمـــــوال وتــــمــــويل
كتب بدوره باتخاذ اإلرهـاب; ليقوم ا

اإلجراءات الالزمة.
ورصــــد (قـــيـــام وزارتـي الـــتــــربـــيـــة
والـداخــلـيـة بـعـدم تـطـبـيق مـضـمـون
قـرار مجلس الوزراء رقم  281 لـسنة
وظف في  2018 الـذي تضـمَّن حق ا
اخـتـيـار مـصـرف مـعـتـمـد لـدى البـنك
ـركـزي في عـمـلـيـة تـوطـ الرواتب ا
بـعـد إعمـام عـروض ال تقل عن عـشرة
مــصــارف تـعــمل بــنــظـام الــتــوطـ

داعـياً األمانة الـعامة جمللس الوزراء;

لــلــتــأكـيــد عــلى الــوزارات بــضـرورة
االلتزام بذلك).

صارف وأشَّـر التـقرير (عـدم التـزام ا
قسم الـوطني  بتعليمات ـرتبطة با ا
ـركـزي اخلاصـة بـزيـادة عدد الـبـنك ا
أجـــهــزة الـــصـــراف اآللي  وتــوفـــيــر
صـــــرَّاف آلـي واحـــــد في األقـل لـــــكل
ـصرف  1000 بـطـاقـة صـادرة عـن ا
ركزي إضـافة إلى عدم اتخـاذ البنك ا
اإلجـــــراءات الالزمـــــة بــــحـق إحــــدى
شـركـات الـبطـاقـة الذكـيـة; خملـالفـتـها
الـعــمل وفق الـقـوانـ والـتـعـلـيـمـات
الـنافـذة طيـلة سـنوات عـملـها  عـلماً
أن الــشـــركــة تــتــعــامـل مع أكــثــر من
خــمــسـة ماليــ مـواطـن  فـضالً عن
قــيـام شـركـة أخـرى بــفـتح حـسـابـات
دون إدراج قـيـود حـسـابـيـة تـؤيـد مـا
ـالي; لعدم وجود مـدرج في الوضع ا
مـخازن للشـركة على الرغم من وجود
تــبــويب يــخص مــوجــودات لــغـرض
الــبــيع. وقــالت مــصــادر لـ (الــزمـان)
قـصودة في بيان امـس ان (الشركة ا
الــنــزاهـــة هي كي كــارد الــتي عــرفت
ـتقاعدين وظف وا بـكثرة شكـاوى ا

من ادائها).

مايك بومبيو برهم صالح

ـنـطـقـة التي احلـكـومـة قـد اغلـقت ا
تــضم مــقــار حـكــومــيـة والــســفـارة
األمـريكيـة  بعدمـا أعيد فـتحها في
ـــاضي بـــســبب حـــزيـــران الــعـــام ا
ـدرعات الـتـظـاهـرات . وانـتـشـرت ا
الـعـسـكريـة وعـنـاصـر أمنـيـون عـند
ــــؤديــــة إلى ــــداخـل والــــطــــرق ا ا
ـنـطقـة اضافـة الى سـيطـرات عدة ا
ــنع دخــول حتـــســبــا الي طـــار و
ــتـظـاهــرين الـيـهــا بـعـد مــحـاولـة ا

عـبور جسر االحرار والتظاهر امام
مـقر احلـكومة في مـنطـقة العالوي.
تـظـاهـرون في بـغداد من ويـتـخـذ ا
ســاحــة الــتــحـريــر نــقــطــة انـطالق
لالحـتجـاجات الـتي ال يفـصلـها عن
ـنــطـقـة سـوى جـسـر لـعـبـور نـهـر ا
دجـلـة. ومـنـذ ثالثـة أشهـر يـتـظـاهر
الـعراقيون في بغـداد ضد احلكومة
ــتــهــمـة والــطــبــقــة الــسـيــاســيــة ا

بالفساد .
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الى حدٍ مـا في وسط يـتـهم فـيه الرجل بــاخلـيـانة تـوفيّ صـباح امس
األحد رجل يـدعى حكـمت محـمود في قـرية زاركه لي الـتابـعة لـقضاء

سوران في مـحافظـة أربيل بعـد ساعاتٍ قـليلة مـن وفاة زوجته سروين
كاسـبار. وبـحسب مـقـرب فـان الرجل لم يـتحـمل وفاة زوجـته وتوفيّ

بعدها متأثراً من هول الصدمة.
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شـهدت بغداد وعدد من احملافظات
تـــصـــعـــيـــدا غـــيـــر مــســـبـــوق في
االحــتـجـاجــات تـمـثل بــقـطع طـرق
وحــرق اطـارات وغـلـق مـؤسـسـات
ـا ادى الى ازدحامات وجـسور  
مـــروريـــة تـــعـــذر فـــيـــهـــا وصـــول
ـواطن الى مراكز اعـمالهم. فقد ا
قـام مــحـتـجـون في الـنـجف بـقـطع
الـــطــريق الـــرابط بــ احملـــافــظــة
وبـــغـــداد بـــشـــكـل تـــام وأحـــرقــوا
االطـارات فـي مداخـله  كـمـا قـامت
نـدسة مـجمـوعة اخـرى وصفت بـا

ـسـيـلة لـلـدموع فـرقت احلـشود). ا
ويــحــدث ذلك   بــيــنــمــا لم حتـرك
االجـهـزة االمنـيـة ساكـنـا ولم تردع
ــسـيـئـ عن الـتــورط بـأعـمـالـهم ا
ـنـافـيـة لـلـقـانون. الـتي وصـفت بـا
ويـــســيــر احملـــتــجــون مـــنــذ أيــام
بــتـوقـيت مــديـنـة الــنـاصـريـة   إذ
أمـهـلت مـجـلس الـنـوّاب واجلـهات
اخملـــتـــصـــة مـــدة أســـبـــوع واحــد
لـتحـقيق ثالثة مـطالب رئيـسة قبل
يــــــــوم امس   وفـي حـــــــال عـــــــدم
ــهــلـة (وطن)   فــإن االســتــجـابــة 
ـــتــــظـــاهـــرين مـن الـــنـــاصـــريـــة ا
واحملــافــظــات االخـرى ســيــبـدأون
 . خطوات تصعيدية اليوم االثن

بــحــمل  مـاكــنــة حلـيـم بـغــلق بــوابـة
جــامـــعــة الــكــوفــة وبــعض الــدوائــر
االخـــرى  بـــحـــسب شـــهــود عـــيــان
الــــذين اكــــدوا ايــــضـــا قــــيــــام هـــذه
دارس وحرق مقري اجملـاميع بغلق ا
حـزب الـله وحركـة الـوفاء فـي الكـوفة
وغـلق بـوابـة مـطار احملـافـظـة بـحرق
ـدينة بسبب االطـارات  كما شهدت ا
تـلك االحـداث زخـمـا مـروريـا نـتـيـجـة
قــــطـع اغـــلـب الــــشــــوارع والــــطـــرق
الــــرئــــيـــســــة. وفي كــــربالء  اغــــلق
احملـتـجون الـهيـئة الـعامـة للـضرائب
وكـذلك مكتب مـجلس النواب  واقدم
اخـرون على غـلق الـبوابـات اخلاصة
ـقـرين بـعـضـهم اسـتـخـدم الـلـحام بـا

لــغــلــقـهــا. وحــاصــرت مــجـامــيع من
ـتـظاهـرين محـطات لـتـوليـد الطـاقة ا
الـكهربائية. وقال وزير الكهرباء لؤي
اخلــطـيب ان (بـعض اجملــامـيع الـتي
تـدعي انتمائـها للتـظاهرات حاصرت
مــحــطـات الــكــهــربـاء وتــمــنع دخـول
)  وأضــاف ان ــوظــفــ ــعــدات وا ا
(هـذه اجملامـيع بررت فـعلـتهـا بحـجة
الــتــغــيــيـر)  مـن دون ذكــر مـزيــد من
الـــتــفـــاصــيـل عن مــوقـع احملــطــات .
وتـشهد بغداد حالة من شح الكهرباء
. ــواطـنـ تــسـبـبـت بـاسـتــيـاء بـ ا
وفـتـح مـسـلـحـون مـجـهـولـون نـيـران
اسلحتهم جتاه محتج داخل دائرة
ــشـتــقـات الــنـفــطـيـة فـي مـحــافـظـة ا

الــديــوانـيــة. وقــال شـهــود عــيـان ان
(مـجموعـة مسلـحة أطلـقت النار على
ــشــتــقـات مــحــتــجــ داخل دائــرة ا
الـنـفـطـية في الـديـوانـية)  واضـافـوا
ان (الــقــوات االمـنــيـة ضــربت طــوقـا
امــنـيـا حــول مـبـنى الــدائـرة واجـرت
عـملـيـة بحث اللـقاء الـقبض عـلى تلك
اجملــمـوعــة). واعـلــنت احملـافــظـة عن
تـعطيل الدوام الرسـمي اليوم االثن
حـــفــاظـــا عــلـى مــا وصـــفــتـه بــاالمن
ـــديـــنـــة. وقـــطع واالســـتـــقـــرار في ا
مـــحـــتـــجــون فـي الــســـمـــاوة طـــرقــاً
وأضــــــرمـــــوا الــــــنـــــار فـي اطـــــارات
دينة. لـلسيارات في تقـاطع رئيس با
واكـد شـهـود عـيـان في مـحـافـظـة ذي

قــار ان (احملـتــجـ قــطـعــوا اجلـسـر
الـرئـيس في قـضاء الـغـراف وأغلـقوا
جــسـر احلـضـارات في الـنـاصـريـة) .
وفـي تــطـــور الحق اعـــلــنت الـــقــوات
االمـنية حالة االنذار القصوى في ذي
هـلـة الـتي منـحـها قـار بـعـد انتـهـاء ا
ــتـظــاهـرون لـلــطـبــقـة الــسـيــاسـيـة ا
الختيار رئيس وزراء مستقل واجراء
انـتخابـات مبكـرة. وفي بغداد سـيطر
احملـتـجـون مـرة اخـرى عـلى الـطـريق
الـسـريع محـمد الـقـاسم بعـد محـاولة
ـسيـلة لـلدموع  تـفريـقهم بـالقـنابل ا
وكــشـفت مـصــادر طـبـيــة عن سـقـوط
ــواجـــهــات بــيـــنــمــا جـــرحى خالل ا
شـهدت الشـوارع زخماً مروريـاً كبيراً

بـسبب قطع عـدد من الطرق الـرئيسة
ـتــظــاهــرين.وقــال شــهـود مـن قـبـل ا
عـيان ان (شوارع بغداد شهدت زخماً
مـــروريــاً كـــبــيــراً مـع اوقــات خــروج
ــدارس بــســبب ــوظـــفــ وطالب ا ا
قـــــطـع عــــدد مـن الـــــطـــــرق من قـــــبل
ــتـظـاهـرين)  مــؤكـدين ان (شـوارع ا
الـعـاصـمـة تغص بـالـعـجالت وحـركة
السير شبه متوقفة ومشلولة). وقطع
ـؤدية الى مـحـتجـون جمـيع الـطرق ا
مـنـطقـة البـاب الشـرقي ومن ضـمنـها
طــريق مــحـمــد الـقــاسم.كــمـا أغــلـقت
نطقة اخلضراء من احلـكومة بوابة ا
جـــهـــة مــنـــطـــقــة الـــعالوي لـــوجــود
مـتظـاهرين مـن احملال الـى التـقاعد

لــلــمـطــالـبــة بــتـمــديــد مـدة عــمــلـهم.
وتـصـاعد تـوتر األوضـاع امس االحد
في ســاحــتي الـتــحـريــر والـطــيـران .
ـنـافذ الى وأغـلق احملـتجـون جـميع ا
مـنطـقة بـاب الشـرقي ومنـع العـامل
ـرور والــعـبـور الى ــوظـفــ من ا وا
أمـاكـن عمـلـهم   كـمـا أضـرمـوا الـنار
فـي إطـــارات ســــيــــارات في مــــعـــظم
الـشوارع . لكن مـكافحـة الشغب ردت
ـسـيــلـة لـلــدمـوع إلعـادة بــالـقـنــابل ا
فـتـحـهـا. وافـاد مـصـدر امـني بـوقـوع
مـواجهات ب قوات مـكافحة الشغب
ومـتـظاهـرين مـحتـجـ قرب الـطريق
صدر ان (مـواجهات الـسريع. واكـد ا
وقــعت بـ قــوات مـكــافـحـة الــشـغب

ومــتـظـاهـرين مـحــتـجـ قـرب طـريق
مـحمـد القـاسم السريع)  مـشيرا الى
ان (قــوة من الـشـرطـة الــقت الـقـنـابل
.( ـسيـلة لـلدمـوع باجتـاه احملتـج ا
وكـشف مـصدر طـبي عن تسـجيل 13
اصـابة قرب ساحة الطيران. واوضح

ــــصـــدر في تــــصـــريح امس إن ( ا
تـسـجيل 13 اصـابـة بـعضـهـا خـطرة
تـظاهريـن). وتصاعدت في صـفوف ا
اعــمـدت الـدخـان من شـوارع عـدة في
بـــغـــداد   وقـــال شـــهـــود عـــيـــان ان
(مـحـتجـ احرقـوا االطـارات بالـقرب
من سـاحة الطيـران والطريق السريع
ــــطـــاطـي الـــذي لــــكن الــــرصــــاص ا
اسـتخـدم بكـثافـة اضافـة الى القـنابل
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تـوقعت الـهيـئة العـامة لالنـواء اجلوية
والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ان يـكـون طـقس الـيـوم االثـنـ صـحوا
والـعظمى في بغداد  18  فـيما توقعت
ســـقــوط امــطــار رعـــديــة وثــلــوج غــدًا
الـثالثـاء. وقالت الـهيـئة في بـيان امس
ـنطـقت ان (طـقس اليـوم االثنـ في ا
الـــوســطى واجلــنــوبـــيــة صــحــو وفي
االقـسام الشماليـة غائم جزئي واحياناً
غـائـم مع تـسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفـة
فــيـهــا كـمـا يــتـشــكل الـضــبـاب ويـزول
تــدريـجـيــاً خالل الـنـهــار  امـا درجـات
احلــرارة تـــرتــفع قــلــيـال حــيث تــكــون
الـعـظمى في بـغداد  18 مـئويـة وحركة
الــريـاح شـمــالـيـة غـربــيـة خـفــيـفـة الى
مـعتـدلة الـسرعة)  واضـافت ان (طقس
ـنطقة الشمالية سـيكون غائما جزئيا ا
واحـيـانـاً غـائمـا مع تـسـاقط امـطار في
امـاكن متفـرقة كمـا تتسـاقط الثلوج في
االقــســام اجلــبــلــيــة فــيــهــا و درجــات
احلــرارة تـنـخــفض والـريـاح مــتـغـيـرة
االجتــاه خــفـيــفــة الـســرعـة)  واوضح
الـبـيان ان (طـقس غد الـثالثـاء سيـكون

نـطقت مـصحوبـا بأمطار رعـدية في ا
ـنــطــقـة الــوســطى والـشــمــالـيــة امــا ا
اجلــنــوبــيــة فـتــكــون االجــواء غــائــمـة
ــطـرة). وتـشـيـر الــتـوقـعـات اجلـويـة
الـــصـــادرة عن مـــركـــز طـــقس الـــعــرب
اإلقـليمي لألرصـاد و التنـبؤات اجلوية
إلى أنـه (يتـم حالـيـاً رصـد حتـرك كـتـلة
هـوائـيـة شديـدة الـبـرودة و قطـبـية من
األراضي الـتـركـيـة نـحـو مـنـاطق بـادية
الـشـام و الـعـراق خالل يـومي الـثـالثاء
)  مـضـيفـا ان (هذه ـقبـل واألربـعاء ا
الـكـتـلة سـتـكون مـصـحـوبة بـثـلوج في
جـنوب و شـرق األردن و بعض الـثلوج
اخلــفـــيــفــة فـي مُــرتــفــعـــات الــشــمــال
والـــوسط)  مــــؤكـــدا ان (حتـــرك هـــذه
ـسار سـيـعمل الـكـتلـة بـهـذا الشـكل و ا
عـــــلى بــــدء تـــــأثــــر الــــعــــراق واألردن
ُـنـخفض جـوي مع انـخفـاض درجات
احلــــرارة و تــــســــاقط األمــــطــــار). في
غضون ذلك   اكـد النائب االول حملافظ
الــنــجف هـاشم الــكــرعـاوي ان الــسـدة
الـترابـية حلافـات منـخفظ بحـر النجف
تــعـرضت لـألنـكــسـار تـســاقط كــمـيـات
كــبـيـرة مـن األمـطـار الــتي صـاحـبــتـهـا
عـواصف شـديـدة . وقال الـكـرعاوي في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (انـكسار

نـخفض بحـر النجف الـسدة الـترابيـة 
ادى الـى غـرق بـعض الـدور الــسـكـنـيـة
وعـدد من مـعامل الـطـابوق والـبسـات
ــنــطــقــة الـــغــربــيــة من ــزارع فـي ا وا
الــنــجف وحتــديــداً مــنــطــقــتـي الــنـور
والــرهـيــمـة)  واضــاف ان (احملـافــظـة
عنية تـتابع بأهتمام بـالغ مع الدوائر ا

ـــســـؤولـــ مـــا حــدث    حــــيث  وا
االتـفـاق عـلى جتـهـيز احملـافـظـة بـنـحو
 19 الـية قالب مع   25 حـفارة قيـاسية
وذراع طــويل وثالث مـضـخـات عـائـمـة
ـنـطـقة)  وتـابع ان ـياه من ا لـتـفـريغ ا
(هــنــاك جــهــداً كــبــيــراً من قــبـل دائـرة
ـائيـة وصيـانـة مشـاريع الري ـوارد ا ا
ـدني وحــفـر اآلبـار ومـديـريــة الـدفـاع ا
ــشـتـرك وبــلـديـة الــنـجف بـالــتـعـاون ا
ـعاجلـة االزمة). واحتـفل أالستـراليون
بـوصـول األمطـار إلى منـاطق متـضررة
بـاحلرائق واجلفاف   اذ خففت أحوال
اضـي من حدة الـطقس في الـيوم ا
ناطق. ووقع زلزال الـنيران في بعض ا
بـلغت قوته خمس درجـات على مقياس
ريـختر قبالة الساحل الشرقي لليونان
 ومــركـز الــصـدمــات يـقع عــلى عـمق 5
كـيلومترات وعـلى مسافة مئـة كيلومتر

شرق مدينة باتراس 
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بــحـث  رئــيس اجلــمــهــوريــة  بــرهم
صـالح مع وزير اخلـارجيـة األمريكي
مايك بومبيو تعزيز اسس السلم في
ـنـطـقـة وجتـنب الـتـصـعـيـد الـراهن ا
وعـــدم اتـــاحـــة الـــفـــرصــة لـالرهــاب
الــعـودة مـجـددا . وقـال بــيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (اجلـانـبـ بـحـثـا
ـســتـجـدات األمــنـيـة هــاتـفـيــا آخـر ا
والـــســيـــاســيـــة عــلى الـــصــعـــيــدين
اإلقـلـيمي والـدولي  وتـأكيـد ضرورة
حـمـايـة السـيـادة الـعراقـيـة واحـترام
ـسـتـقل)  مـشـيـرا الــقـرار الـوطـني ا
الـى انـه (جــــــرى خـالل االتــــــصــــــال
اإلشــارة إلى وجــوب ضــبط الــنــفس
والـــركــون إلـى الــتـــهــدئـــة واحلــوار
الــــبـــنّــــاء في حل األزمــــات وجتـــنب
ـا يـعــزز أسس الـسـلم الــتـصـعــيـد 
ــنـطــقـة والــعـالم واالســتـقــرار في ا
فـــضالً عن الـــتــعـــاون والـــتــنـــســيق
ــواجـهــة الـدواعش وعـدم ــشـتـرك  ا

إتــاحـة الـفـرصـة لـإلرهـابـيـ العـادة
تنظيم فلولهم و تهديد السلم واألمن
). فـيما اكـدت شبكة سي ان الـدولي
ان األمــريــكــيــة إن الــرئــيس دونــالـد
تـــرامب تـــردد في ســـحب قـــواته من

العراق. 
ورأت الـوكالة في تقرير نشرته امس
ان (مــغـادرة أكـثــر من  خـمـسـة آالف
جـندي أمـريكي وقـوات غربـية أخرى
ضــمـن الــتــحــالف الــدولي ســيــتــيح
لـتنظيم داعش العودة بقوة)  مؤكدا
ان (تــــرامب لم يــــســـحب قــــواته من
ـتــكـررة الــعـراق رغـم تـصــريـحــاته ا
بـإنهاء تورط بالده بـحروب خارجية
ــــا يـــدفع وان عــــدم انـــســــحـــابه ر
بـحـكـومـة ذلك الـبـلـد إلى طـرد قـواته
بـطريقة مهـينة وهذا بالـطبع سيمثل
انـــتـــصـــارا كــبـــيـــرا إليــران)  وعـــد
الـتقرير ان (إجـبار القوات األمـريكية
عـلى مغـادرة العـراق سيـشكل مـهانة
كبيرة لواشنطن خاصة وأنها أنفقت
مـليارات الـدوالرات من أموال دافعي

الـــضــرائـب عــلـى حــمـــايــة الـــعــراق
ومـواجـهة داعش إضـافة إلى سـقوط
آالف الـقـتلى من قـواتهـا هنـاك). لكن
رئــيس جــبــهــة االنــقــاذ والــتــنــمــيـة
الـعراقية اسامـة النجيفي   قد اشار
الـى ان الـعـراق مــا زال بـحــاجـة الى
الـــقــــوات االمـــريـــكـــيـــة الن الـــوضع
احلـالي غير مـتوازن وان االرهاب ما
زال مــوجــودا. وقــال الــنــجــيــفي في
تـصـريح لـهيـئـة االذاعة الـبـريطـانـية
ــا زال في بـي بي سي ان (الـــعـــراق 
حاجة الى بقاء القوات األمريكية ألن
الـوضع لـيس مـتوازنـا وألن اإلرهاب
)  واضــــاف انه ال يــــزال مــــوجــــوداً
(اليـجوز أن تخـرج القوات األمـريكية
ألن إيــــران تـــريـــد ذلك)  مـــؤكـــدا ان
ـان على طلب بخروج (تـصويت البر
الـقـوات األمـريـكـيـة من الـعـراق أمـراً
مـخالـفاً لـلقـانون). ونـشرت صـحيـفة
صـنداي تلغراف تـقريرا كتبه  كولن
ــان  من بــغــداد يــقــول فــيه إن فــر
الــعــراقــيــ يــنــظــرون إلى الــقــوات

األمـــريــكــيـــة في بالدهم عـــلى أنــهــا
(أهــــون الـــشـــريـن). واوضح  كـــولن
ـهـمـة الـرسـمـية خالل الـتـقـريـر إن (ا
لـلـقـوات األمـريكـيـة في الـعـراق التي
يــبـلغ قـوامـهـا خــمـسـة آالف جـنـدي
ساعدة في احلرب عـلى تنظيم هـي ا
داعـش ولــكن إيـــران ضـــغــطـت عــلى
الـسلطات هناك لدفعها إلى طرد هذه
الـــقـــوات ردا عـــلى اغـــتـــيــال قـــاسم
سـليـماني)  مـبيـنا ان (احلـكومـة قد
ان مـررت الئحـة غيـر ملـزمة في الـبر
تـدعـو إلى إخراج الـقـوات األمريـكـية
ــسـؤولـ مـن الـبالد)  وتــابع ان (ا
الــعـراقـيـ في أحــاديـثـهم اخلـاصـة
ــنح انـــســحــاب يـــخــشــون مـن أن 
ـزيد من الـقـوات األمريـكيـة طـهران ا
الـنـفوذ والـتـأثيـر في شـؤون البالد)
عــلى حــد تــعــبــيــره. وكــان مــجــلس
الــنــواب قــد صـوت عــلى قــرار يــلـزم
احلـكـومـة بالـعـمل على إنـهـاء وجود
الـــــقــــوات األجـــــنــــبـــــيــــة ردا عـــــلى

االنتهاكات األمريكية األخيرة.


