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تــويــتــر (هــنــاك حـادث كــبــيــر وكل
خدمات الطوار تـتعامل حاليا مع

ذلك).
واطنـ (برجـاء تفادي ونصـحت ا
ـنطـقة) مـشـيرة إلى إغالق الـطرق ا

وقع احلادث. احمليطة 
وقــالـت مــتــحـــدثــة بـــاسم خــدمــات
الــطــوار واالطــفـــاء انــهم تــلــقــوا
ـات حـوالي السـاعـة الـسـابـعة مـكـا
مــسـاءً ( 19,00ت غ) من مـواطـنـ

يبلغون عن حدوث انفجار وحريق.
وتـابـعت أن الـسـلـطـات نـشرت ست

عربات إطفاء على الفور.
وأضـافت (كـنا في طـريـقـنا لـلـموقع
حـ اتـصـلت الـشـرطة لـتـبـلـغـنا أن

منزال انهار).
وأوضــحت (لـيس لـديـنــا مـا يـشـيـر

لسبب ذلك في اللحظة الراهنة).

هنـاك أشخاص لم يـعرف مـصيرهم
بــعــد وجــهــود الــبــحث مــســتــمــرة
لـــتـــحـــــــديـــد مـــوقـع أي ضـــحـــايــا

آخرين).
وأظهرت صور ولقطات على مواقع
الـتواصل االجـتمـاعي األحـد ألسـنة
ــوقع لــهب تــتــصــاعـد فـي ســمـاء ا

الذي سوي باألرض.
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وجـاء في بـيـان الـشـرطـة أن (سـبب
االنفـجار لم يعـرف بعـد وأن أجهزة
ـنــهـار الـطــوار تــفـتـش الـعــقــار ا

نطقة). وجتري حتريات في ا
واعـلـنت خـدمـات االطـفـاء االحـد ان
الـشـرطـة الـبـريطـانـيـة تـتـجاوب مع
حادث كبيـر في مدينة ليـستر  بعد

ورود بالغات عن انفجار.
وذكــرت شـرطـة لــيـسـتــرشـايـر عـلى
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الـشـمـالـيـة وتـتوسـع لـتشـمل بـاقي
ــنـاطـق الـوســطى واجلــنـوبــيـة , ا
فــيـــمـــا تـــضــرب أوروبـــا ومـــنـــهــا
بريطانيا موجة برد قارس ويتوقع
تــسـاقط الــثــلـوج في أرجــاء اوربـا
هذا األسبـوع جراء عاصـفة ثلـجية

قادمة من سيبيريا في روسيا.
ـنبئ اجلـوي التـابع للـهيـئة واكد ا
صــادق عــطـيــة في صــفــحـتـه عـلى
مواقـع التـواصل االجـتـماعي امس
ان (طـقس الـيـوم الـثالثـاء سـيـكون
ناطق كـافة غائـما مع تساقط في ا
امـطــار رعـديـة مـتـوقــعـة عـلى مـدن
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تــوقـعت الـهــيـئـة الــعـامـة  الــعـامـة
لالنـواء اجلويـة والـرصـد الـزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـسـتـمر
تساقط االمطار في مختلف مناطق
الـــعـــراق و الـــنــاجتـــة عن تـــأثـــيــر
منخفض جـوي متعـمق في طبقات
اجلــو الــعــلــيــا مــوجــودة  حــالــيــا
جــنــوب ايــطــالــيــا بــدأت بــوادرهـا
بسحب مخـتلفة االرتـفاع في عموم
ـتـوقـعـة ـدن وسـتـكـون االمـطـار ا ا
ــنـطــقـة لــهـذه احلــالــة عـلى مــدن ا

بغداد
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ستكون لنا حديقة عندما تخضر نفوسنا
لهيب االم  - بتصرف

كلما فكرتُ بالكتابة انتهيت بالفشل ,فتركتُ القلم جانباً وهربتُ مشمئزاً
الى احلديقة اخلضراء جوار مسكننا.

سـار الذي يـفصـلني عـنهـا ما هـو اال عدد من االمتـار حتى اقع وسط فا
ــبـلــلــة بــقـطــرات نــدى اخلــريف واشم عــطــر زهـرة الــيــاســمـ االرض ا
واالوركيدا وفـوحان رائـحة اكـليل اجلبـل التي تشـبه كثـيراً اخالق وطـيبة

اهلنا.
شـكلة الـتي صادرت حـرية قلـمي هذه االيام ,باستـثنـاء اليوم, هذه هي ا
ـة هـاتـفــيـة مع مـعـلمٍ فـاضل وصـديق ـكـا عـنـدمـا تـفـضل عـلـيَّ الـهـاتف 
خلـوق. فبـدأتُ اتذكـر ما دار بـينـنـا من احاديث اثـناء الـلقـاء الثـاني الذي
جمعـني به في الـعراق بعـد لقـاء التـعارف الـذي حصل في احـد مطارات
الـعـالم قـبل اربـعـة اعـوام تـقـريـبا ,حـيث تـطـرق بحـديـثه الـى ما يـدور في
نـطقـة من ظروف اوصـلـتنـا الى ما نـحن علـيه وربـطهـا بفـقدان اجملـتمع ا

لالخالق.
كيف ال? واالخالق الـيـوم اضحت شـبه مـعدومـة في مجـتـمعـاتنـا الـعربـية
ان والتي آلت الى ضياع االسالمية التي امتازت باالصـالة والكرم واال

أُسس ومباد االخالق.
استـذكـر بـيتـاً شـعريـًا يـقـول : اذا بيـئـة االنسـان يـومـاً تغـيـرت.. فأخالقهُ
. وهذا ما حل بـنا في السنـوات االخيرة التي عـانت منها طبقاً لـها تتغـيرُ
بالد النـهرين من اجلـفاف ,وامست بالد الـسواد صـحراء رمـليـة قاحـلة,
ومـا حل بـاالنـسان مـن انحـطـاط فـكـري غـيـر مـسـبـوق في عـصـرٍ يـحتـفل

بالتطور العلمي والفكري.
تـفائـلون الـقلـة على قـيد األمل, لكن رغم ذلك ال يـزال ا
ــتــشــائــمـ فــهم اســمى وافــضل  من احملــبــطـ وا
الـكثـرة امـثـالي ,حتـى قال لي اسـتـاذ احلـيـاة بـأنـنا
سنمتلك حديقة كتلك التي اهرب اليها يومياً عندما

تخضر نفوسنا باخلير واحملبة.

ئات من معلمي السليمانية وحلبجة يخرجون بتظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم d¼UEð» ∫ ا
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كــشــفت احلــكــومـة عـن قـرب اطالق
ــوظـفي ـالــيــة  الــتــخـصــيــصــات ا
وزارتي التربـية والصـحة في اقليم
كــردســتـــان بــعــد ان قـــطع الــفــريق
ــكــلـف من قــبل االمـــانــة الــعــامــة ا
جملـلس الـوزراء وبـأشـراف من قـبل
ـالـيـة اشواطـا في ديـوان الـرقـابـة ا
تــدقـيق الــقـوائم  ,فــيـمـا اكــد نـائب
كــردي عـن وجـــود فــريـق حــكـــومي
احتادي في كـردسـتان مـنذ شـهرين

لتدقيق تلك القوائم.  
ــــكـــتب ـــتــــحـــدث بــــأسم ا وقــــال ا
االعالمي لـــرئـــيـس الـــوزراء ســـعــد
احلـــــديــــثـي لـ (الــــزمـــــان) امس ان
(فـريـقا مـتـخـصصـا اوفـدته االمـانة
الـعـامــة جملـلس الـوزراء وبـأشـراف
ديوان الرقابة قطع اشواطا متقدمة
فـي تـــــــــــدقــــــــــيـق قــــــــــوائـم رواتـب
) ,مـتـوقـعـا (قـرب انـتـهـاء الوزارت
عــــــمـــــلــــــيـــــة الــــــتـــــدقـــــيـق الطالق
ــالــيــة لــهــؤالء الــتـــخــصــيــصــات ا

 .( وظف ا
WO uJŠ ÊU'

من جــانــبه قــال الــنـائـب عن كــتــلـة
تـــغيـير النيــــــــابية مسـعود حيدر
لـ (الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (جلــــــــان
ـكلفـة بتدقيق احلكومـة االحتادية ا
ــوظـــفــ مـــوجــودة مـــنــذ قـــوائم ا
شهـرين في كردسـتان) ,واضاف ان
(تلك اللجان التقت بوزيري الصحة
والـــتـــربـــيــــة في االقـــلـــيـم لـــبـــحث

اجراءات صرف الرواتب). 
في غــضــون ذلك دعــا نــائب رئــيس
ــانـيــة أمـ كــتـلــة الــتـغــيـيــر الــبـر

ـقـبل بعـد ان   حتـديـد مـوعـد انتـخـابـات مـجـلس الـنوّاب في 12 آيار ا
تـبـارية في سـبـاق االنتـخـابات تـتوضـح جلـيا  مع بدات مالمح الـقـوائم ا
ـشـهـد التـشـاؤمي لـلنـاخـبـ رغم مـا يقـال في لـعـبة  الـدنـبـلة موجـة من ا
شهد ّا تبلور من حتـالفات وقوائم ووجوهٍ تصدّرتِ ا (جرخلة  الكتل ) 
االنتخـابّي وبدأتْ تقـدّم نفسـها من جديـدٍ  وكأنّ الدورات الـسابقـة عبارة
عن ( مـقـبالت انـتـخـابـيـة ) كـان يـخـوضـهـا النـائـب وهي غـيـر اخلـاضـعة
ـوجـة راجـت اسواق وبـضـائع ـعـايـيـر التـقـو من قـبـل الـناخـبـ ومع ا
الـبـرامج الـتــلـفـازيـة بــشـكل الفت في الـتــسـابق الجل الـتـعــريف  بـالـكـتل
شـاركة والـتسـويق لهـا كل حسـب توجه تـلك القـنوات والى ايـة بوصـلة ا

ترنو !!
ومع ان كل مضام تلك البرامج والندوات واحدة اال ان معدي ومقدمي
تلك البرامج وحتى في القناة الواحدة تنوعت االسماء واحلشوة فيها من
(حلم مـثروم وبـهـارات وبـصل وكـشـمش وحـمص انـتـخـابي !!) واجلـميع
ـاراثـون نحـو من يتـسـلم موقـعا حـكـوميـا سيـاديا ووزارات يسـعون في ا
(اخلــبـزة ) كــمــا كــان يــصــفـهــا بــعض الــنــواب وهي الــتي تــدر اربــاحـا
وصفقات وكعكا وحليبا او سكرا على الكتلة التي تكون من نصيبها تلك
الوزارات خاصة وان الكـتل السياسـية مطمـئنة من ان قانـون االنتخابات
(سانت ليغـو) فصل على مقـاساتها  بـالتمام والـكمال بحيـث مهما سعى
النـاخـبون او طـالـبوا او..أو تـظـاهروا ولـكن في احملـصـلة الـنـهائـيـة عودة
ا يدفع شرائح ا بعض الرتوش  الوجوه والكيانات الكبيرة نـفسها ور
قاطعة وأصبح مطـروحا بقوّةٍ في مُخيّلة الكثيرين من واسعة الى خيار ا
ـمارسـة حـقّهم االنـتـخابيّ مع ان الـدعوة إلى الّذين يـنوون عـدم الـذهاب 
قاطعة عمل غير صحـيح  في أفضل األحوال وهو ينمّ عن جهلٍ بآليّات ا
قراطـيّة وقد حـدد محـلل سياسي عـراقي القوائم التغـيير في الـنُظم الـد
ـقبـلـة انهـا مـقسـمة الى ثـالثة اجتـاهات وهي شـاركـة في االنتـخابـات ا ا
(الـشـيـخـو قـراطـيـة) اي شـيـوخ ورؤسـاء كــتل مـتـنـفـذين امـا الـثـانـيـة هي
(غنائمقراطية) هم الذين يسعون الى غنائم سياسية ومالية والفئة الثالثة
ون )!! وهم قلة من مجـاميع واشخاص تتـمنى ان حتقق شيئا ازاء ( حا
احليـتان ولـكن البد من الـتصـدي للـفاسـدين مهـما كـانت الفـرص ضئـيلة
خاصة والـعراق تعـرّض حلروب وحصـار وويالت وكوارث متالحـقة على
مـدى سنـ طـويـلـة. اهـتزّتْ أركـانه وبـنـيـته اجملـتـمـعيّـة وفـقـد الـكـثـير من
مكن أنه ب لـيلةٍ وضحـاها يتحقق مقوّمات الـدولة احلقيـقيّة. ومن غيـر ا
نـظــام حـكمٍ مــتـكـاملٍ أو نــظـام يــحـمل في طــيّـاته الــعـدالـة والــشـفــافـيّـة

والنزاهة والتنمية.. 
بعد كلّ هـذا اخلراب والدمـار الهائل الّـذي أصاب النـفوس والعـقول قبل
احلجر فالطريق طويل وشاقّ  والـتغيير يحتاج جلـهد كبيرٍ وصبر أكبر
ـرشّح الّـتي -حتما- لن وعيون تنـظر نحـو صناديق االقتـراع وقائمة ا

تخلو من أصحاب القلوب النقيّة والنوايا الصادقة... 
وليكن الشعـار دائما (العراق أوال وأخـيرا) لتكون تلـك من خطوات البناء
الصحيحة دون اية اعتبارات طائفية أو مناطقية أو قومية وهي كذلك الن
بـوادرهـا الحت في االفق في تـصـاعــد الـتـظـاهـرات واالعـتـصـامـات الـتي
وصلت الى عـدد من اعـضـاء مجـلس الـنواب ومـع مالحظـات عـلى بعض
منـهم النـهم من كتل هي الـتي كـانت تغـذي احملـاصصـة والطـائـفيـة ولكن
اصطـفافـهم في خنـدق الشـعب يـكفي ان نـنسى مـواقفـهم السـابقـة ولكن
بشـرط ان يكـونوا وان شـاء الله هـكذا صـادق مع انـفسـهم وضمـائرهم
ـوحد من شمـاله الى شط العـرب مع التمـنيات من اجل العراق الـواحد ا
ان يرتـفع اعداد نواب الـشعب لـلدفـاع عن مكـتسـبات الـشعب لـلقادم من
االيام عـندها حـتمـا يجـد اجلمـيع من ابنـاء العـراق بكل طـوائفه وقـومياته
ـظلم مـنذ واثنـياته ان بـصـيص الضـوء يكـبر مـسـاحته في نـهايـة الـنفق ا
2003 لـتكـون اخلـطـوة االولى الـراسـخـة هـو تـعـديل الـدسـتـور او كـتـابة
رية) النه اي الدستور وفي جميع اخرى بايد عراقية وطنية ولـيست (بر
قـرطيا كـان أوامبـرياليـا هو االساس ـتقدم شـرقا وغـربا د دول العالم ا
ـواطن لـكل الـسـلـطـات  وبـنـاء مـؤســسـات دولـة راسـخـة تـخـدم الـوطن وا
وتـرسـخ القـتــصــاد وطــني وحتـافـظ عـلـى سـيــادة الــعـراق مـن اي تـدخل
ــطــلــوب بل مــســؤولــيـة اجلــمــيع خــارجي من اي جــهـــــــــــة كــانت ان ا
إجتثـاث ثقافـة ومناهج الـكراهيـة واحلقد التـي غذاتها
اجــنـدات خــارجــيــة  ويـحــمــيــهـا ويــروج لــهــا ذيـول
الـدواعش من سـيـاسـيـي الـصـدفـة  والبـد ان نـعـيـد
ونــحــيـي مــجــددا الـــنــســيـج الــعــراقي الـى جــمــاله

وانسانيته.او (دك ..عيني ..دك)..         

ا يحجب الرؤية الى نحو كثيف 
اقل من كيلـو متر واحـد خاصة في
ساعـات الـصبـاح بـسبـب الغـشاوة
الـــنـــاجتـــة من ارتـــفــاع الـــرطـــوبــة
الــنـــســـبـــيــيـــة  مع بـــقـــاء درجــات
احلرارة على مـعدالتهـا ). وسجلت
ــراصــد الــزلــزالــيــة حــدوث هــزة ا
أرضــيـة  كــانت قــوتــهـا  4,3درجـة
قدادية على مقياس رختر  قضاء ا
الـــتــابـع حملــافـــظــة ديـــالى. وتــابع
ـواطنـ  شـعروا البـيـان ان ان ( ا
بالهزة  في معظم أقضية احملافظة
ــنــاطق احملــيــطـة بــهــا شــعـورا وا
واضـــحـــا بــدون حـــصـــول أضــرار
ـواطنـ بـاخذ احلـيـطة ونـهيب بـا
واحلـذر واالبــتــعـاد عن االشــاعـات
واالخـــبــــار الــــكـــاذبــــة وااللــــتـــزام
بــالــوصـايــا الــزلـزالــيــة). واعــلـنت
وسائل اعالم ايـرانيـةعن  أن زلزاال
بـقـوة 4.6 درجـات ضــرب جـنـوبي

البالد.
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 وقـال بـيــان امس ان (زلـزاال بـقـوة
4.6 درجــة عــلى مــقـيــاس ريــخــتـر
ضرب مسـاء االحد بـلدة عسـلوية
حافظـة بوشهـر جنوبي ايران),
ــــــــــؤســــــــــســـــــــة وأضــــــــــاف أن (ا
اجلـيـوفـيـزيـائـيـة بـجـامـعـة طـهران
حــــددت مـــــركــــــــــــز الــــزلـــــزال في
ضــواحي بــلـدة عــســلـويــة جــنـوب
مــحـافـظــة بـوشــهـر عــلى عـمق 18

كيلو مترا).
 واوضـح الـــبــــيــــان ان (اجلــــهـــات
الرسميـة لم تسجل حـدوث خسائر
بـــشـــريـــة او مـــاديـــة جـــراء وقـــوع

الزلزال).
وكان بيان للهيئة اعلنت ان (طقس
الـيـوم الـثـالثـاء سـيـكـون بـ غـائم
جـزئي و غـائـمـا مع تـساقـط زخات
مــطــر خــفـيــفــة مــتـفــرقــة  درجـات
احلـــرارة تــرتـــفع قـــلــيال والـــريــاح
جنوبية شرقية خـفيفة الى معتدلة
الـسـرعـة 10≠  20 كـيـلــو مـتـرا في
الــســاعــة تــتــحــول تــدريــجـيــا الى
شــمــالـــيــة غــربـــيــة خــفـــيــفــة وفي
الـشمـالـيـة سيـكـون الـطقس غـائـما
مـع تــســـاقـط زخــات مـــطـــر تـــكــون
مــتــوســطــة الــشــدة في اقــســامــهـا
الـــشــــرقـــيــــة مع فـــرصــــة حلـــدوث
عـواصـف رعـديـة احــيـانـا يــتـحـول
تـدريــجـيـا خالل  الـلــيل ابـتـداء من
االقسـام الغـربية الى غـائم جزئي 
ودرجــات احلـرارة مــقـاربــة لـلــيـوم
الـسابق  الـريـاح جنـوبـية شـرقـية

خفيفة الى معتدلة السرعة) .
وتابع البيان ان (طـقس  اجلنوبية
سـيـكـون  غــائـمـا جـزئـيـا واحـيـانـا
غــائم مــصـحــوب بـتــســاقط زخـات
مـطــر تـكـون مــتـوسـطــة الـشـدة في
اقـــســامــهــا الــشـــرقــيــة مع حــدوث
عـواصف رعديـة احـيـانـا و درجات
احلــرارة مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابق
الرياح جـنوبية شـرقية خـفيفة الى
معتـدلة السـرعة تنشط الى 30≠40
كـيــلـو مـتـرا خالل  الـنــهـارتـتـحـول
تـدريـجيـا بـعـد الظـهـر في االـقـسام
الغربيـة الى شماليـة غربية خـفيفة

الى معتدلة السرعة ). 
وتـضرب أوروبـا ومـنهـا بـريطـانـيا
مـوجة بـرد قـارس ويـتـوقع تـساقط

الــســلــيــمــانــيــة  واربــيل وكــركـوك
ودهـــــوك وصالح الـــــدين وديـــــالى
ـــوصل وبـــغـــداد وشـــمـــال شــرق ا

وجنوب االنبار).
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واضـــاف وان (مــســـاحــة االمـــطــار
تـمــتـد لـيـوم غـد االربــعـاء  لـتـشـمل
مـدن غـرب مــدن الـرمـادي  وكـربالء
وشـــمـــال واسط وبـــابل وبـــاديــتي
السماوة والنجف كما تشمل ايضا
بعد الظهر مدن الناصرية وميسان
ومركـز السـمـاوة والبـصرة وتـكون
االمــطـار رعــديـة ويـتــشـكـل ضـبـاب
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قالت شرطة ليستر امس االثن إن
أربــعـة أشـخـاص لـقــوا حـتـفـهم في
ـدينـة التي تقع انفـجار بعـقار في ا
في وسط انكلـترا مساء األحـد فيما
ال يــــــــزال أربــــــــعــــــــة آخــــــــرون في

ستشفى. ا
أعــضــاء خــدمـــات الــطــوار تــرفع
أنـــقـــاضــا فـي مـــوقع انـــفــجـــار في
لـيسـتـر يـوم األحد. تـصـوير: دارين

ستيبلس - رويترز
كــــان مــــســــؤولــــون قــــد ذكــــروا أن
انـفــجــارا دمـر مــتـجــرا ومــنـزال في
ـا أســفـر عن لــيـســتـر يــوم األحـد 
إصــابــة ســـــــــتـــة أشــخــاص عــلى

األقل.
وقـال شـ أونـيل مـفـوض الـشـرطة
في لـيـســتـر (نـعــتـقـد أنـه قـد يـكـون
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صاب من مكان التفجيز »½UI–∫ رجال االطفاء يحاولون اخماد احلرائق وانقاذ ا

الـــثــــلـــوج في أرجـــاء اوربـــا  هـــذا
األســبــوع جـراء عــاصــفــة ثـلــجــيـة

قادمة من سيبيريا في روسيا.
توقع أن وقال بيـان امس ان (من ا
وجة واطنون خالل هذه ا يشعر ا
الـثــلـجـيـة بــتـدني حـاد في درجـات
احلرارة إذ أنـهم سـيـشـعرون خالل
النهـار بأنها 10 و 15 درجة حتت
الــصـــفــر وحــذرت وحــدة األحــوال
اجلـــويــة من هـــطــول الــثـــلــوج في
ـنـاطق الـيـوم الـثالثـاء في بـعض ا
جـنـوبي وشـرقي إنـكـلـتـرا إضـافـة
إلى إمـكـانيـة عـلى تـسـاقط الـثـلوج
يدالنـدز واسكوتلـندا وويلز), في ا
مــوضـــحــا انه  (بــحــلــول يــوم غــد
االربــعـاء  ســيــصل ارتـفــاع الــثـلج
ــتــســاقط إلى 20 ســنــتــمــرا  في ا
ـنـاطق في شرقـي إجنلـترا بعض ا
ــتــوقع وشـــمــالي إيـــرلــنــدا ومـن ا
أيضاً هـطول الثـلوج في إسكـتلندا
لـــيـــصـل إرتـــفـــاعه بـــ  5إلى 10

سنتمرات ).
واوضح البيـان ان (وحدة األحوال
سـافرين من أنهم اجلوية حـذرت ا
قـد يواجـهـون ظروفـاً صـعـبة خالل
هـذه األيـام مـهـمـا اخـتـلـفت طـريـقة
تــنـقالتــهم إن كـانت بــالـســيـارة أو
بــالــقــطـــار أو بــالــطــائـــرة بــســبب
ــنــخــفض اجلــوي الــذي يــضـرب ا
الـبالد وفي  لـنـدن نـصـحت هـيـئـة
سـافـرين بـضـرورة الـتـأكد الـنـقل ا
من مواعـيد القـطارات قـبل التوجه
الـيـهــا وكـذلك مـنح أنــفـسـهم وقـتـاً
إضـــافـــيـــا لــلـــوصـــول إلى مـــراكــز

عملهم). ¼uD‰∫ استمرار هطول االمطار في بغداد

بـكـررئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي
إلى صـرف رواتب مـوظفي الـتـربـية
وسم في اقـلـيم كـردسـتـان وإنـقـاذ ا
ـدارس الــدراسي بــعــد ان اغــلــقت ا
أبــوابـهــا مــنــذ أشـهــر بــســبب عـدم
ــــــــعــــــــلــــــــمــــــــ صــــــــرف رواتب ا
.وقـال بكـر في بيان امس وظـف وا
ــدارس في كـردســتـان أغــلـقت إن (ا
أبوابها منذ  أشـهر عدة بسبب عدم
صــرف رواتب مـــعــلـــمي ومـــوظــفي

وزارة التربية).
مـشـيـرا الى ان (هـذا الـوضع يـؤدي
الـى ضـــيـــاع مــســـتـــقـــبـل أالجـــيــال
ستوى التـربية والتعليم وتراجع 
ما ينعكس سلـبا على مكانة العراق
التربوية والعلمية ب دول العالم),
وأضـــاف أن (الـــعــبـــادي ســبق وأن
وعد بصـرف رواتب موظـفي اإلقليم
والسيـما موظـفي التـربية والـصحة
لــكن مــا زالت تــلك الــوعــود مــجــرد
تـصريـحـات دون تنـفـيذ في وقت أن
قــطــاعي الـتــربــيــة والـصــحــة هــمـا
قـطاعـان حيـويان ويـنبـغي التـعامل
معهما بـشكل استثنـائي وإبعادهما
ــــنـــــاكــــفــــات عن الـــــســــجـــــاالت وا
الــســيــاســيـة) ,داعــيــا الى (اتــخــاذ
اجـــراءات واقـــعــيـــة وإطالق رواتب
ــوظـفـ ألن تـأخــيـرهـا يـؤدي الى ا
ـوسم الدراسي وعـام كامل ضيـاع ا

من عمر أبنائنا الطلبة). 
ـعــلــمـ في ــئــات من ا وتـظــاهـر ا
الـسلـيـمـانـيـة وحـلـبجـة  لـلـمـطـالـبة
بـــــصـــــرف رواتـــــبـــــهم مـــــؤكـــــدين
ـقـاطعـة الـدوام حل إسـتمـرارهم 

شروعة. االستجابة للحقوق ا
وقــــــالــــــوا في تــــــصـــــريـح امس ان

(الـتظـاهـرة مسـتـمرة حلـ حتـقيق
شـروعة وصرف الرواتب طالب ا ا

.( درس للموظف وا
مــــؤكـــدين (مـــقــــاطـــعـــة الـــدوام في
ـدارس لــلــضـغـط عـلى احلــكــومـة ا
ـطــالـيــبـهم بــعـد ان واإلسـتــجـابــة 
فـقــدوا الــثــقـة بــاحلــكــومـة) ,داع
الـــعــبـــادي الـى (االيــفـــاء بـــوعــوده
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وحــذر رئــيـس مــجــلس مـــحــافــظــة
الـسلـيـمانـيـة ازاد حمـة أم من أن
واقـع الـتــعـلــيم في احملــافـظــة عـلى
حـافــة اخلــطـر.وتــشــهـد احملــافــظـة
ومـــــدن أخـــــرى بـــــ حـــــ وآخــــر
إحـتجـاجـات وتظـاهـرات للـمـعلـم
فــضال عن مــقـاطــعــتـهم لــلـدوام في
ـــدارس لــلـــمــطــالـــبــة بــتـــحــســ ا

أوضاعـهم وصـرف رواتبـهم كامـلة.
الـى ذلـك  رأى عـــــــضــــــــو احلـــــــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني عــلي الــد
الــفــيــلـي ان احلــكــومــة االحتــاديــة
تـتـعـامل مـع الـدسـتـور بـانــتـقـائـيـة
فـيمـا يـخص مصـلـحة اإلقـلـيم.وقال
الــفــيــلـي في تــصــريح امس ان (كل
من يدعي بتطبيـق الدستور يفسره
على هـواه والشيء خارج الـدستور

يعد اذالال لإلقليم).
ولــفت االنـــتــبــاه الـى ان (حــكــومــة
اإلقـلـيم أبـدت استـعـدادهـا حلـضور
ـــوظـــفـــ االحتــاديـــ لـــكن دون ا
تـهـمـيش دور اإلقـلـيم) ,مـشـيرا الى
ان (احلـــكــومـــة تــصـــر عــلى نـــشــر
ــنــاطق الــشــرطـــة االحتــاديــة فـي ا
ـتـنــازع عـلـيــهـا لـتـهــمـيش وجـود ا
قــوات الـــبــيــشــمــركــة). مــبــيــنــا ان

(العبادي يعـد اإلقليم في كل مؤتمر
ــوظـفـ صــحـفي بــاطالق رواتب ا
لـكـنه ال يـفي بـوعوده) ,مـشـيرا الى
ان (حكـومة اإلقلـيم تتـعامل مع تلك
الـتـصـرفـات بـحــكـمـة وصـبـر النـهـا
تـعلم انـهـا أوراق انتـخـابيـة وكذلك
شـعب اإلقـلـيم يـعـلم انه لـن يـصرف
له ديـنـارا واحـدا قـبل االنـتـخـابات)

عـــلى حـــد قـــوله. مـن جـــهـــة اخــرى
انويل ماكرون الرئيس الفرنسي ا
طالب رئـيس الوزراء الـعراقي برفع
احلـظر الـدولي عن مـطـارات االقـليم
وحل اخلالفـــات بـــ اجلـــانـــبـــ .
وشدد ماكرون عقب انـتهاء اجتماع
رؤســــــاء 27 دولــــــة اوربـــــــيــــــة في
بروكسل على (العبادي اإلسراع في

رفع احلــظـر عن الــرحالت الــدولـيـة
امام مطارات اإلقليم).

وأضــاف انه (يــنــبــغي لــلــحــكــومـة
الــعــراقـيــة صــرف االســتــحــقــاقـات
الـية لـكردسـتان) داعـيا الى (حل ا
ــشـكالت والـقـضـايـا الـعـالـقـة بـ ا
أربـــــيـل وبـــــغــــــداد قـــــبـل مـــــوعـــــد

قبل). االنتخابات في أيار ا
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