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توقع اخلبير بالشأن السياسي
وسـوي ان تدفع الـكتل حيـدر ا
ـرشحي تكنوقراط السياسية 
لـشـغل احلـقـائب الـوزاريـة حلل
االزمـة الــراهـنـة والـتـسـريع من
اجـراءات مـنح الثـقـة لـلحـكـومة
اجلديدة بـرئاسة محـمد توفيق

عالوي.
ـــوســـوي لـ (الـــزمــان)  وقـــال ا
امس ان (الــقــوى الــســيــاســيـة
تسـعى حلل االزمـة الراهـنة من
خالل دفع مـرشـحي تـكـنـوقـراط
لــشــغل احلـقــائب الــوزاريـة في
نـحها حـكومـة عالوي تمـهيـدا 

ــان لــتــبــاشـر الــثــقــة في الــبــر
ـــهـــامـــهـــا بــــشـــكل رســـمي)
واضـــــاف ان (بــــعـض الــــكـــــتل
الـسـيــاسـيـة تـمــارس ضـغـوطـا
عــلى عـالوي لــلــحـــصــول عــلى
اسـتــحـقـاقـاتــهـا االنـتــخـابـيـة)
بـكر ان نتوقع موكدا انه (من ا
همة فشل عالوي بإجناز هذه ا
والسيـمـا انه قرر اشـراك بعض
ن يـتفق قـيادات الـتـظاهـرات 
تظاهرون بشغل حقائب عليه ا
ـقـبـلـة). وزاريـة في احلـكـومـة ا
وفي هذا الشأن دعا النائب عن
كــتـــلـــة اجلــمـــاعـــة االسالمـــيــة
الــكـردســتــانــيـة احــمــد حـاجي
رشــيــد إلى فــسح اجملــال أمــام

كلف الختيار رئيس احلكومة ا
كــابـــيـــنــتـه احلــكـــومـــيــة (دون
ضـــغــوط) مــحـــذراً من تـــكــرار
ـســتـقــيـلـة جتـربــة احلـكــومـة ا
بــحــال فــرض أســمــاء مــعــيــنـة
عـلـيه. وقـال رشـيـد في تـصريح
امـس إن (هـنــاك بــعض الــقـوى
الـســيـاســيـة الــتي تــضـغط كي
يـكـون لـهـا نـصـيب من الـكـعـكـة
قـبلة) واضاف ان احلكومـية ا
(رؤيــتـــنــا بــأن هـــنــاك ضــرورة
وحـاجة لـعـدم القـبـول بضـغوط
الـكـتل السـيـاسـية) واشار الى
ان (خــضــوع رئـيـس احلـكــومـة
كلف لـتلك الضغـوط ومنحهم ا
مـا يــريــدون وفق احملــاصــصـة

فــهــذا مــعــنــاه الــعــودة لــنــفس
ـسـتـقـيـلة) جتـربـة احلـكـومـة ا
وشـــدد حــاجـي عــلـى (أهــمـــيــة
إتــاحــة الـــفــرصــة أمــام عالوي
الختيار كابينته احلكومية بكل
حـرية ومن ثم مـراقـبـته من قبل
ان وتقـو عمله وما تقدم البر
بـه من وعــود والــتــزامــات ألـزم
نـفـسه بـها لـلـجـماهـيـر والـقوى
الـسيـاسـية). واكـد رئـيس كتـلة
ـانيـة محـمد بـيارق اخلـير الـبر
اخلـالـدي وجـود رغـبـة واصرار
لــدى اغــلب نــواب احملــافــظـات
ــســاحـة الــكــامــلـة عــلى مــنح ا
لعالوي الختـيار وزراء كابـينته
احملـــــاصــــــصـــــة احلــــــزبـــــيـــــةاحلـــــكــــومـــــيـــــة بـــــعــــيـــــداً عن

والسياسية. 
وقـــال اخلـــالـــدي في تـــصـــريح
ـسـنـاها امس إن (هـنـاك رغـبـة 
لــدى اغــلب نــواب احملــافــظـات
الـــغــربــيـــة عــلى دعـم حــكــومــة
عـالوي لـلـعــبـور الـى بـر االمـان
واخلـــروج بـــحـــكــــومـــة قـــويـــة
ومـسـتقـلـة وقادرة عـلى حتـقيق
تـطـلـعات اجلـمـاهيـر بـعـيداً عن
ـصالح احلـزبـية والـسـياسـية ا
الضيـقة التي كـانت سببـاً فيما
وصل الـــيـه الــبـــلـــد مـن حــال)
ـقبلة تقع مبينـا ان (احلكومة ا
على عاتـقها مـسؤوليـات كبيرة
فان وحتــديـات اكــبـر بــالـتـالي 
تـلك الـتــحـديـات تــلـزم اجلـمـيع
عـــلى دعــمـــهــا بــالـــشــكل الــذي
يجـعلـها تـنجح في حتـقيق تلك
االهداف) واستطـرد بالقول ان
(اغلب احملافـظات عانت الـكثير
بسـبب االرهـاب والفـساد ودفع
ابـناؤهـا ثمـنـاً باهـظاً مـا جعل
ـثــلـيـهــا في مـجــلس الـنـواب
حـــريـــصــ كـل احلــرص عـــلى
الئــمــة تــوفــيــر كل الــظــروف ا
ـــــدن لـــــلـــــنـــــهـــــوض بـــــواقع ا
وتعـويضـهم عن حالـة احلرمان
ونـــقـص اخلـــدمـــات والـــنـــزوح

اضية). دة ا طيلة ا
 وافـــاد ســـيـــاسي مـــطـــلـع بــأن
احلكومـة اجلديدة مـهددة بعدم

مـنـحـهـا الثـقـة. واكـدت مـصادر
نقال عن مـسؤول سـياسي قوله
ان (كــتــلـــة ســيــاســـيــة داعــمــة
ـكـلف تـعـتزم لـرئـيس الـوزراء ا
سـحب دعـمــهـا له بـســبب لـقـاء
ــتــظــاهــرين عالوي عــدداً من ا
( والـــنـــاشـــطـــ الـــعـــراقـــيـــ
مــؤكـــدين ان (عـالوي يــتـــحــرك
سريعاً مع فريق خاص غالبيته
من مقرب منه وثالثة أساتذة
جــامــعــيـــ أحــدهم بــاحث في
مـركز دراسـات بريـطاني مـعني
بـشــؤون الـشـرق األوسط لـعـقـد
اجـــــتــــــمـــــاعـــــات مـع عـــــدد من
ـــتـــظـــاهـــرين والـــنـــاشـــطـــ ا
ـــؤثــريـن في االحـــتــجـــاجــات ا
الـشـعـبـية لـلـوصـول الى حـلول
سلمـية ترضي اجلـميع وحتقق
ــشـروعـة) واشـاروا ــطـالب ا ا
الى ان (بـــعض الـــســيـــاســيــ
ـتــعـضـ من لـقـاءات عالوي
ـتــظــاهـرين مع الــنـاشــطــ وا
ا يـهدد وقرروا سـحب الـدعم 
ذلك بعدم حصول حكومته على
ثـقـة مـجـلس الـنـواب  والسـيـما
مع وجود معارضـة سياسية له
من أطراف مـتـعددة). من جـهته
نـبه اخلــبــيـر الــقـانــوني طـارق
حرب بـانه في حـالة عـدم جناح
عالوي في تــشــكــيل احلــكــومـة
خالل  30يــومـا فــانه ســيـصـار
الى تـكــلــيف شـخــصـيــة اخـرى
همة. وقال حرب في تصريح با
امس ان (مـدة تــشـكـيل الـوزارة
الـثانـيـة في الدورة االنـتـخابـية
ذاتها هي من مهل السقوط أي
إذا انـتــهت مـدة الـثالثـ يـومـاً
ـــكن لـــتــــشـــكــــيل الــــوزارة ال 
ــــكن إعـــادة تـــمـــديــــدهـــا وال 
تــــكـــلـــيـف عالوي بــــتـــشــــكـــيل

احلكومة).
ومـضى الى الـقـول (لـقـد أوجب
الــــــدســــــتـــــــور عــــــلـى رئــــــيس
اجلــمــهـــوريــة تــكــلــيف مــرشح
جـديـد بدالً مـن الذي  تـكـلـيفه
ســـــابـــــقـــــاً الـــــذي أخـــــفـق في
التشكيل خالل الثالث يوماً) .
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اعـلن مـكـتب رئيـس الوزراء عن
ـنــطـقـة تـمــديـد ســاعـات فــتح ا
.وقال ـواطنـ اخلضـراء امام ا
سكرتير رئيس الوزراء الفريق
الركن محـمد حميـد البياتي في
تــصـــريح امس ان (احلـــكــومــة
وافقت على تمـديد ساعات فتح
ـنـطـقـة اخلـضـراء امـام حـركة ا
ــواطــنـــ لــتــكــون من ســـيــر ا
الـــســادســة ولــغـــايــة احلــاديــة
عــشـرة صــبـاحــا بــعـدمــا كـانت
لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الـــعـــاشــرة
صــبــاحـا) ,واضــاف انه (تــقـرر
ـنـطـقة من ايـضـا تـمـديـد فـتح ا
الـسـاعـة الـثـانـيـة ظـهـرا لـغـايـة
الـسـابــعـة مـسـاء بــعـدمـا كـانت
لـغايـة اخلامـسة مـساء) ,وتابع
انه ( رفع الكتل الـكونكـريتية
ــــغــــلــــقــــة من من الــــشــــوارع ا
ــنـاطق الـقــريـبـة من جـامع ام ا
ـهـدية), الـطـبـول الـى مـنـطـقـة ا
الفـتـا الى ان (ذلك سـيـؤدي الى
ــــروري تـــــخـــــفـــــيف الـــــزخـم ا
ـنـاطق الـقـريـبـة احلـاصـل في ا
من هذه الـطرق). وكان الـبياتي
قد اكد عزم القوات األمنية على

رفع احلــواجـز الــكـونــكــريـتــيـة
وقــطـوعـات األفــرع في عـدد من
مــــنــــاطـق جــــانب الـــــكــــرخ في
بـغـداد.وذكر الـبـيـاتي في كـتاب
بــــــخط الــــــيـــــد انه ( رفـع كل
القطوعات والكـتل الكونكريتية
من األفــرع والــشــارع الــرئــيس
ابــتــداءً مـن مــنــطـــقــة الـــبــيــاع
ــهــديــة وصــوالً إلى مــنــطــقــة ا
ذهابـاً وإيابـاً). بدورها  ,افادت
امـــانـــة بــــغـــداد بـــرفـع الـــكـــتل
الـكونـكـريتـيـة من محـيط شارع
جـنـوب بـغـداد . وقـالت االمـانـة

فـي بـــــيـــــان امس ان (مـالكــــات
بلديـة الدورة قامت بـرفع الكتل
الـكونـكـريتـيـة من محـيط شارع
الـصـحـة ضـمن مـنـطـقـة الـدورة
ــنـصــوبـة ســنـة  2007بـعـد وا
وافـقات الالزمة). استحـصال ا
وتشهد بغداد حمالت لرفع عدد
من احلواجـز الكـونكـريتـية قبل
انــدالع االحــتـــجــاجــات مــطــلع
ــاضي لــيــعـود تـشــرين األول ا
ــعــلق مــشــهـــد قــطع اجلــســر ا
فـضالً عـن جـســر اجلــمـهــوريـة

وطرق ومناطق عدة.
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ـــــانــــات شــــدد رؤســـــاء الـــــبــــر
واجملــالـس الــعـــربـــيـــة عــلى أن
القضية الـفلسطيـنية ستظل في
صــــدارة الـــقــــضـــايــــا الـــبـــارزة
بـــوصـــفـــهـــا جـــوهـــر الـــصــراع
رافض الـعـربـي اإلسـرائـيـلي  
خـــطــة الـــسالم االمـــريــكـــيــة او
ـســاس بــالــثـوابـت الـوطــنــيـة ا
الـعـربيـة الـقومـيـة. وأكد الـبـيان
ــؤتـمـر اخلــتـامي الــصـادر عن ا
الــــثـالثــــ الــــطـــــار لالحتــــاد

ـنــعـقـد في ـاني الــعـربي ا الــبـر
الـــعـــاصـــمـــة االردنـــيـــة عـــمـــان
جملـابهـة صـفقـة الـقرن بـ (رفض
أي تـسويـة غـير عـادلة لـلـقضـية
الــفـــلــســطــيــنــيــة ال يــقــبل بــهــا
الـفـلـسـطـيـنـيـون وال تـنص عـلى
حــقــوقــهم الــتـاريــخــيــة بــقــيـام
ـسـتـقـلـة وعـاصـمـتـها دولـتـهم ا
الــقــدس عــلى حــدود الــرابع من
حزيران العام  ? (1967مضيفا
ان اجملتمع يـعدون أن (صفقة
الـــقــــرن هي اتــــفــــاق من طـــرف
واحــد ال تـمـثل خــطـوة بـاجتـاه

احلل الـعادل والـشامل لـلـقضـية
الــفـلـسـطـيـنـيـة والـذي تـقـبل به
ستقبل ثل فرصا  الشعوب و
األجــيـال) مــؤكــدا ان (مــعــادلـة
ــنــشــود لن تــكــون إال الـــسالم ا
وفق مـبـدأ حل الـدولـتـ وعلى
أسس من الـتـوافق الـعـادل عـلى
قــضـايـا الـوضع الــنـهـائي الـتي
حتـصن احلـقـوق الـفـلـسـطـيـنـية
وتكافئ نـضالهم عـلى مدى عمر
قضـيتـهم). ولفت الـبيان الى ان
ــواجــهــة كل (أولـى اخلــطــوات 
ؤامرات الـتي حتيط بالـقضية ا

الـفلـسـطيـنـية هـو تـأكيـد إجناز
ـصاحلـة الفـلسـطيـنيـة لتـشكل ا
اجلـــبـــهــة األولـى من جـــبـــهــات
الــرفض الــعــربي ألي تــصــفــيــة
لـلقـضيـة الفـلـسطـينـية) منـوها
ــــســــاس بـــــالــــقــــدس الـى ان (ا
واالعتـراف بها عـاصمـة موحدة
لـدولــة االحــتالل هــو تــصــعــيـد
نطقة ويتركها خطر يهدد أمن ا
ـطـامع ويـقطع رهـيـنـة الـفـ وا
الـــطـــريق عــــلى فـــرص الـــسالم
هد الى ما حذرنا منه سابقا و
في افتـعال حرب ديـنية سـتكون
إسرائـيل سـببـا وطرفـا أساسـيا
فـيـهـا). واخـتـيـر رئـيس مـجـلس
النواب محمد احللبوسي ضمن
ـان لبحث خطة ثالثة رؤساء بر
الــسالم االمـريــكـيــة في مـنــطـقـة
الـــشــرق االوسـط الــتي تـــســمى
ــنـظــمـات (صـفــقـة الــقـرن) مع ا
الـعربـيـة والدولـيـة. وقال مـكتب
ـان في بــيـان امس رئــيس الـبــر
إن (احللـبوسي ورئـيس مجلس
األمــة الـكــويـتي مــرزوق الـغـا
ـــان اجلـــزائــري ورئـــيس الـــبــر
ســلـيــمـان شــنـ  اخـتــيـارهم
ؤتـمر ـتابـعـة تنـفـيذ مـقـررات ا
الــــثـالثــــ الــــطـــــار لالحتــــاد
ـاني الـعـربي وبـحث خـطة الـبـر
الـــسالم األمـــريـــكـــيـــة أحـــاديـــة
ـنـظـمـات الـعـربـية اجلـانب مع ا
والــدولـيـة واجلــامـعـة الــعـربـيـة
ومـؤسـســات اجملـتـمع الـدولي)

واضـاف ان (احلـلـبـوسي سـجل
اعـــــتـــــراضه عـــــلى مـــــا ورد في
الــبـــيــان اخلــتــامي بـــتــســمــيــة
إسـرائيل واكـد عـلى اسـتبـدالـها
أينـما وردت في الـبيـان باحملتل
اإلســرائـيــلي الـغــاصب). وتـابع
ان احلــــــلـــــبـــــوسـي دعـــــا خالل
ــؤتـمـر إلى جـلــسـة طـارئـة في ا
فـلــسـطـ مــؤكــدا ان (الــعــراق
يرفض حل القضية الفلسطينية
من جــانـب واحــد ومـــا يـــســمى
بـــصـــفـــقـــة الـــقـــرن وان مـــوقف
الــــشــــعب الــــعــــراقـي نــــابع من
ان بالوحدة العربية) الفتا اال
الى انه (برغم من حتمل العراق
مصاعب كثيرة اال انه ال ينسى
مـســؤولـيـاته الـعـربـيـة) واردف
احلــلـبـوسـي بـالـقــول (لـيس من
العـيب ان يـطالب الـعربي بـحقه
( الــــتـــاريـــخـي في فـــلــــســـطـــ
واضــــاف (نــــحن بــــحــــاجه الى
عـودة روح الــكـفــاح الـعـربي من
). من جانبه اجل عودة فلسـط
 طـالـب رئـيس مـجــلس الـنـواب
الـلــبــنـاني نــبــيه بـري بــتــعـديل
الـبيـان اخلـتامي بـإضـافة كـلـمة
مـســلـمــ ومــسـيــحـيــ في مـا
يـخص كلـمـة العـرب التي وردت
في الـصــفـحـة األولى مـنه فـيـمـا
ــصـري ــان ا دعــا رئـيـس الــبــر
عـــلي عــــبـــد الـــعـــال الى إعـــادة
صــيــاغــة الــبــنــد  7من الــبــيــان
اخلــتــامي أو إزالــته.وانــطــلـقت

أعـــمـــال الـــدورة  30الـــطـــارئـــة
ـاني حتت شـعار لالحتـاد الـبـر
دعم ومــــــســــــانــــــدة األشــــــقـــــاء
الـفــلـســطـيــنـيـ فـي قـضـيــتـهم
سلم العادلة قضية العرب وا
اناً ثل عن  20بر شاركـة 
عـربــيـاً. وتـرأس رئـيس االحتـاد
اني الـعربي رئيس مجلس البر
الـــــــــنـــــــــواب األردنـي عـــــــــاطف
الــطـــراونــة اجلــلـــســة واقــتــرح
مـجـموعـة من الـتـوصيـات تـؤكد
انـات الـعـربـية إلى وقـوف الـبـر
جــانب الــشــعب الــفــلــســطـيــني
ومـسـانـدتهـا له.وكـان الـطـراونة
قـد أشار لـدى استـقـباله الـوفود
ــانـــيــة الــعـــربــيــة الى إن الــبـــر
ـــاني الـــعـــربي (االحتـــاد الـــبـــر
يـجـتـمع في عـمّـان وسط ظروف
عـربـيــة دقـيـقــة ومـلـفــات عـالـقـة
ومـنــعــرجـات خــطــرة تـمــر بــهـا
القضـية الفـلسطـينية) واضاف
ؤتمر يـشكل فرصة إلعادة ان (ا
اني العربي اللحمـة للعمل الـبر
ـا يُـمكّن من واقف  وتوحـيـد ا
الـتـنـسـيق والـتـحشـيـد لـقـضـايا
ــركــزيـــة وعــلى رأســهــا األمــة ا
مشددا الـقضـيـة الفـلسـطـينـية) 
ـوقف عـلـى (أهـمــيــة تــوحــيــد ا
ـاني الـعـربي في رفض أي الـبـر
تـــــــســـــــويـــــــة تــــــهـــــــضـم احلق
الـفـلــسـطـيـني وفي مـقـدمـة ذلك
ـســتـقــلـة وحق إقـامــة الـدولــة ا
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بحـثت وزارة الـعمل والـشؤون
االجـتـمــاعـيـة امـكــانـيـة صـرف
تفرغ كل شهرين ع ا راتب ا
بـــدال من ثالثـــة كــمـــا نـــاقــشت
ـــعــــاجلـــة احلـــلــــول الالزمــــة 
مـشكـالت فئـة االشـخاص ذوي
االعــاقـة. وقــال بــيــان لــلـوزارة
تلقته(الزمان) امس انه تنفيـذاً
لتـوجيـهات وزيـرها بـاسم عبد
الزمان فقد (عـقدت هيئة رعاية
ذوي اإلعــاقــة واالحــتــيــاجــات
اخلـاصة اجـتمـاعـا موسـعا مع
مديري االقسـام برئاسة رئيس
الـهـيــئـة عـصـام عـبــد الـلـطـيف
ـــنـــاقـــشــــة اهم الـــتـــحـــديـــات
والـــصــعـــوبـــات الــتـي تــواجه

اقـــســـام الــــهـــيـــئـــة واحلـــلـــول
ـنـاسـبـة مع ضرورة واخلـطط ا
تـبـني اخلـطـوات الـصـحـيـحـة)
ونـقل الـبـيـان عن عـبـد الـلـطيف
تــــأكـــيـــده ضـــرورة ان (تـــكـــون
ـرسومة اخلطط والـسيـاسات ا
لـتفعـيل وتـطبيـق جميـع فقرات
قانون رقم  38لسنة  2013غير
ـــــطــــــيـــــة وجـــــادة فـي وضع
ـعـاجلــة مـشــاكل فـئـة احلـلــول 
االشخـاص ذوي االعاقـة) الفتا
الى (اهــمـــيــة الـــتـــركــيـــز عــلى
الظـرف االمني ومـا تتـعرض له

اقـسـام احملـافـظـات من انـقـطاع
في الدوام الرسـمي لوضع آلية
ســـريــــعــــة الجنــــاز مـــعــــامالت
ــسـتـفـيــدين وإن تـطـلب االمـر ا
الـدوام في الـعـطل الـرسـمـية او
لساعات اضافيـة بالتنسيق مع
اجلـــــــهـــــــات االمــــــــنـــــــيـــــــة في

احملافظات). 
ووفـــقــا لـــلـــبــيـــان فـــقــد شـــهــد
االجتـماع فـضال عن ذلك (بحث
تفرغ ـع ا آلية صرف راتب ا
وامـكـانـيـة صـرفـهـا كل شـهـرين

بدال من ثالثة اشهر).

وسوي  حيدر ا

اني العربي ؤتمر الطار لالحتاد البر dLðR∫ احللبوسي خالل حضوره ا

الـــتي شــــهـــدتـــهــــا مع اقـــتـــراب
الـهـجـوم مـنـهـا.ودفع الـتـصـعـيـد
الــعـســكـري بـ 586ألف شـخص
إلى النزوح من مناطق التصعيد
في إدلب وحـلب بـاجتـاه مـنـاطق
ال يشـملهـا القـصف قرب احلدود
ــتــحــدة. الــتــركــيــة وفق األ ا
وتــعـدّ مــوجـة الــنـزوح هــذه بـ
األكـبـر مـنـذ انـدالع الـنـزاع الـعام

2011.
وأسفـر الـهجـوم أيـضاً عن مـقتل
أكــثــر من  300مــدنـي بــحــسب
حـصـيـلـة لـلـمـرصـد. كـمـا أغـلـقت
ــــرافق الــــطــــبــــيـــة عــــشــــرات ا
ــــتـــــحــــدة عن وحتــــدثـت األ ا
هــــــجــــــمــــــات طــــــالت الــــــبــــــنى
التحـتية.ومنـذ سيطـرة الفصائل
ـقـاتــلـة عـلى كـامل اجلـهــاديـة وا
احملــــافـــظـــة فـي الـــعـــام ?2015
صــعّـــدت قـــوات الــنـــظـــام بــدعم
روسي قــصــفــهــا لــلــمــحــافــظــة
وشــنت هــجـمــات بـريــة قــضـمت
خاللهـا منـاطق عدة عـلى مراحل
تــقــدمــاً. وبــاتت هــيــئــة حتــريــر
الـشـام والـفـصـائل تـسـيـطر عـلى
ــئـة فـقـط من مـحــافـظـة  52في ا
إدلـب وأجـــزاء من احملــــافـــظـــات
الـــثالث احملــــاذيـــة لـــهــــا حـــلب
ـــوجب وحـــمـــاة والالذقـــيـــة. و
اتـفاق روسي تـركي يـعود لـلـعام
 2018تـنـشـر تـركـيـا في مـنـطـقـة
إدلب  12نــقــطــة مــراقــبـة إال أن
ثالثـا مـنـهـا بـاتت مـحـاصـرة من

القوات السورية.

حــــمـــــاة وحــــمـص وصــــوالً إلى
احلـــــــدود اجلـــــــنــــــوبـــــــيـــــــة مع
األردن.وتــســتــشــرس دمــشق في
الــوقـت الــراهن الســتــعــادة هــذا
الـطــريق كـامال.وحتــظى سـراقب
بــأهـمـيــة اسـتـراتــيـجـيــة كـونـهـا
نُـشـكل نـقـطـة الـتـقاء لـ(إم  (5مع
طــريـق آخــر مــتــفــرع مــنه يــربط
مــــــحــــــافـــــظــــــتـي حـــــلـب وإدلب
بــالالذقـيــة.ومـنــذ بـدء الــهـجـوم
ســيـــطــر اجلــيش عــلى عــشــرات
ــدن والـبــلـدات فـي ريـفي إدلب ا
وحـــلب أبــرزهــا مــديــنــة مــعــرة
الــنـعــمــان جـنــوب مـديــنـة إدلب
مـركـز احملـافـظـة.وتـواصل قـوات
النـظام تـقدمـها وقـد تمـكنت اول
امس اجلمعـة من السيـطرة على
جــزء من طــريق (إم  (5مــوجـود
ـرصـد الـسـوري في إدلب وفق ا
حلقـوق اإلنـسان الـذي أشار إلى
أنه ال يـزال هـناك  30كـيـلـومـتراً
من الـــــطـــــريـق الـــــدولي خـــــارج
ســـيــطـــرة دمــشق تـــمــر في ريف
حــلب اجلــنــوبي الــغــربـي.وأفـاد
عارك تـتركـز اليوم رصـد أن (ا ا
قــــرب الــــطــــريق فـي ريف حــــلب
اجلنوبي الـغربي كما تـستهدف
الــطــائـرات احلــربــيـة الــروســيـة
والـــســـوريـــة مـــنــــاطق عـــدة في

محيطه).
وقـبل دخـول الـقـوات احلـكـومـية
إلـيـهـا كــانت مـديـنـة سـراقب قـد
أصبحت شبه خالـية من السكان
نتـيـجة مـوجة الـنزوح الـضخـمة

{ دمــــشق (أ ف ب) - ســــيــــطـــر
اجلـيش الــسـوري امس الــسـبت
عــلـى كــامل مــديـــنــة ســراقب في
إدلب في شمال غرب البالد التي
تشـكل نـقطـة التـقاء بـ طريـق
دوليـ يربـطان مـحافـظات عدة
بـرغم حتـذيـرات أطلـقـتـهـا أنـقرة
ـــــــزيــــــــد من الـــــــتـي أرســـــــلـت ا
الــتــعـــزيــزات الـــعــســكـــريــة إلى
ـنـطـقــة.وتـأتي الـسـيـطـرة عـلى ا
ســراقب في إطــار هــجــوم واسع
بدأته قـوات النـظام بدعم روسي
في كــانـون األول في مــنـاطق في
إدلـب وجـــوارهــــا تــــؤوي ثالثـــة
ماليــ شـــخص وواقــعــة حتت
ســيــطــرة هــيـئــة حتــريــر الــشـام
(جبهة النصـرة سابقاً) وفصائل
معارضـة أخرى أقل نـفوذاً.وأفاد
الــتـلــفــزيـون الــسـوري الــرسـمي
امـس أن (وحــــدات مـن اجلــــيش
الــــــعــــــربي الــــــســــــوري حتــــــكم
سـيـطـرتهـا بـالـكـامل عـلى مـديـنة
سراقب) في ريف إدلب اجلنوبي
الـــشــرقي مــشــيــراً إلى انــتــهــاء
فخخات عمليات التمشيط (من ا
واأللــغـــام بــالــكـــامل ).ويـــتــركــز
هــجــوم اجلــيش الــســوري عــلى
ريف إدلب اجلـنـوبي واجلـنـوبي
الــشـرقي وريف حــلب اجلــنـوبي
ـــر الـــغــــربي اجملــــاور حـــيـث 
الطـريق الـدولي (إم فـايف) الذي
يــصل مـديـنــة حـلب بـالــعـاصـمـة

دمشق 
ويــعــبــر مــدنــا رئــيــسـة عــدة من
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واصل احملــتــجـــون في بــغــداد
واحملــافــظــات احــتــجــاجــاتــهم
ــنــاهــضــة لــلــقــضــاء االداري ا
ـــالـي الــرافـــضـــة الخـــتـــيــار وا
مـحـمــد تـوفـيق عـالوي رئـيـسـا
ــطـالـبـة ـقــبـلـة وا لــلـحـكــومـة ا
بـــاصالحــات حـــقــيــقـــيــة وسط
تـلـويح بـتـصـعـيـد احلـراك حال
ــطــالب واســتــمـرار تــسـويف ا
فيـما الـعنف بـحق الـسـلمـي  
انــســحب اصــحــاب الــقــبــعـات
الزرق من ساحات التظاهر بعد
اعالن زعــيم الــتــيــار الــصـدري
مـقـتــدى الـصـدر (مــيـثـاق ثـورة

االصالح).

وقال ناشطون لـ (الزمان) امس
ـنـتفض ان (احلـراك الـشـعـبي ا
ضـد الـفـاسـدين مــسـتـمـر حـتى
ــشـــروعــة ــطـــالب ا حتـــقــيـق ا
واالنـتــصــار لــشالل الــدم الـذي
ــتــظــاهــرون مــنــذ بــدء قــدمـه ا
االحتـجـاجات في تـشرين االول

اضي). ا
 الفــتـــ الى ان (االنــتـــهــاكــات
الــتي تــتــعــرض لــهــا ســاحــات
التـظاهـر باستـمرار لن حتـيدنا
عن حــــقــــوقــــنــــا وســــنــــواصل
االحتـجاج حـتى اختـيار رئيس
ضي بـالبالد وزراء قادر عـلى ا
الـى بــــــــــر االمــــــــــان واجـــــــــراء
انــتـــخـــابــات نـــزيــهـــة تـــســمح
لــــلـــتـــكــــنـــوقــــراط واخلـــبـــرات
الـوصــول الى االمـاكن الـفـاعـلـة

بــــالــــدولـــة) مــــؤكــــدين (رفض
محـاوالت االحـزاب التي تـهدف
لــلــســيــطــرة عــلى الــدولــة مــرة
اخرى من خالل ترشيـح كابينة
وزاريـة يـكـون والؤهـا الجـندات
خــارجــيــة وتــســتــنــزف امــوال
الــشـــعب دون حتــقـــيق اصالح
مــلــمــوس عــلى ارض الــواقع)
مهددين بـ (تـصعيـد جديد حال

طالب احلقة). جتاهل ا
وباشر اصحاب القبعات الزرق
باالنسحاب من سـاحة التحرير
ـطـعم الـتـركي بـبـغـداد أمس وا

بحسب شهود عيان.
ويــأتي هـــذا االنــســحــاب بــعــد
اعالن الـصـدر عن مـيـثـاق ثورة
ـــيـــثـــاق االصالح. وجـــاء فـي ا
الـــذي تــطـــرق الى تـــفــاصـــيــله

الــــــصـــــــدر فـي تــــــويـــــــتــــــر ان
(االســـتـــمـــرار عـــلى ســـلـــمـــيـــة
الـتـظـاهـرات يـعـني عـدم اجـبـار
اي شـــخـص عـــلى الـــتـــظـــاهـــر
واالحـتـجاج مـطـلقـا وعـدم قطع
الـــطـــرق واالضـــرار بـــاحلـــيـــاة
الـعــامــة وعــدم مـنـع الـدوام في
ـدارس كـافـة وامـا اجلـامـعات ا
ومـا يعـادلـها فـيكـون اخـتيـارية
ومن دون اجــبـــار عـــلى الــدوام
اوعــــدمه) داعــــيـــــا الى (عــــدم
الـتــعـدي عـلى األمالك اخلـاصـة
رافق اخلدمية والعامة وعلى ا
ـــقـــار وغـــيــر ذلك والـــصــور وا
مـــــطـــــلــــقـــــا واخـالء مــــنـــــاطق
االحـتــجـاج واالعـتـصـام من اي
مـظاهـر التـسلـيح وينـطبق ذلك
ــولـــوتــوف والـــقــاعــات عـــلى ا

والـعـصي بـتـسـلـيـمـهـا لـلـقوات
االمنـية) مؤكـدا (ضرورة ادارة
الـــــتـــــظـــــاهـــــرات مـن الـــــداخل
تحكم بها من والتخلي عن ا
اخلارج مـطلـقا وعـدم تسـييس
الـتظـاهرات جلـهـات داخلـية او
خـــارجـــيـــة حـــزبـــيـــة كـــانت ام
غـــيـــرهـــا واعالن الـــبـــراءة من
ــــنـــدســـ واخملـــربـــ الـــتي ا
رجعية والقيادات اشارت لها ا
الــديــنــيــة والــعــشــائــريــة ومــا
شــاكــلــهــا فــضال عـن تــوحــيـد
ــطــالب وكــتــابــتــهــا بــصـورة ا
مـــوحـــدة جلـــمـــيع تـــظـــاهــرات

العراق).
 وشـــهــدت ســـاحـــة الـــصــدرين
وسط الــنـجـف هـدوءاً نــســبــيـاً
بـعد صـدامـات ومواجـهـات ب

ـتظـاهرين وعـناصـر القـبعات ا
ـــاضي فــأن الـــزرق االربــعـــاء ا
(الـــــصـــــدامــــات أســـــفـــــرت عن
ـتـظـاهـرين إسـتـشـهـاد   8من ا
وجرح  اكـثر من   150شخـصا
 واصابة قائد شرطة احملافظة
الـعـمـيـد فـائـق فـلـيح الـفـتالوي
وايــضــاً إصــابــة مــديــر أفــواج
طوار احملافظة . وفي ذي قار
 كشف منـسقو الـتظاهرات عن
اتفاق مع سـاحات التـظاهر في
بــغـــداد واحملــافـــظــات االخــرى
عــلى أن يـتـم إجـراء اســتــفــتـاء
شــعـــبي عـــلى مــنـــصب رئــيس

الوزراء. 
وأصـــــيب  11مـــــتـــــظـــــاهـــــرا
ـاضي بــعـد هـجـوم اخلــمـيس ا

على ساحة اعتصام كربالء. 
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