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طبعة العراق 
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اجلـــهــات الــتي حتـــاول اســتــغالل
مـــــلـف اخلــــدمـــــات  داعـــــيـــــا الى
ـمـتــلـكـات الـعـامـة (احلــفـاظ عـلى ا
ـركـز في بـيـان واخلــاصـة ).وقـال ا
ان ( مــا تــشــهــده عـدد مـن مـنــاطق
الــبالد مـن تـظــاهــرات تــمــثل حــقـا
كـفــله الـدسـتـور ويـبـ أن الـشـعب
قـادر على التعبـير عن مطالبه التي
ـــــشـــــروعــــة) هـي من حـــــقـــــوقه ا
واضــاف إن (الــتــظــاهــر الــسـلــمي
يـــؤشــر صــورة واضــحــة عن وعي
اجلــمـاهـيـر الـتـي كـانت خـيـر عـون
لـــلــقــوات  األمــنـــيــة خالل مــعــارك
الـتحرير ضد العـصابات اإلرهابية
وهـا هي الـيوم تـستـمر في تـطهـير

االراضي احملررة).
ــتــظــاهــرين إلى ودعــا الـــبــيــان (ا
ـمـتــلـكـات الــعـامـة احلــفـاظ عـلـى ا
واخلـــــــاصــــــة واالبـــــــتــــــعـــــــاد عن
ـــؤســـســـات احلــكـــومـــيـــة وعــدم ا
االحـتكاك بالـقوات األمنيـة لتفويت
ـغرضـ وأصحاب الـفرصـة على ا
الـنـوايـا الـسـيـئـة  ألنه ومع شـديد
األسـف قـد شـوهــد وقـوع إصـابـات
بــ ضـبــاط ومــنـتــسـبي األجــهـزة
األمــنــيــة خالل هــذه الـتــظــاهـرات
فـضال عن إحراق وتخريب عدد من
ـــــؤســــســــات واألجــــهـــــزة الــــتي ا
ــتـظـاهـرون قـد بــداخـلـهـا). وكـان ا
ؤدي الى ميناء اغـلقوا  الطـريق ا
أم قـــــــصــــــر فـي  مـــــــحــــــافـــــــظــــــة
ـيـنـاء أثـيـر الـبــصـرة.وقـال مـديـر ا
عـــبـــد عـــلي في تـــصـــريح امس ان
(دخـــول وخــروج الــشـــاحــنــات من
ـيـنـاء تـوقف أثر الـتـظـاهرة والى ا
الــــتي نـــظــــمـــهــــا الـــعــــشـــرات من
ـــواطــنــ الـــيــوم بــالـــقــرب مــنه ا
لـلمطالبة بـتحس الواقع اخلدمي
( وإيــجـاد فــرص عــمل لـلــعـاطــلـ
وأشار الى ان (الوضع من الناحية
األمــــنـــيــــة الزال مــــســـتــــقـــراً  وأن
ــيــنـاء اجلــهــات األمــنــيــة وإدارة ا
ـتظاهرين مـطالبهم). تـسلمت من ا
ـيـنـاء قـامت بـرفد وأكـد ان (ادارة ا
ـياه الـعذبة من مـناطق الـبصـرة با
ــيــنــاء عــبـر احملــطــة اخلــاصــة بــا
ـــركــبــات احلــوضـــيــة فــضال عن ا
ايـعـازهـا الى مالكـاتـها الـهـنـدسـية
بـالكـشف على مشـروع حتليـة مياه
نـاحـيـة ام قـصـر والـذي يـعـاني من
االعــــطــــال وصـــيــــانـــتـه واصالحه

ــوانئ). بــالــكـــامل عــلى حــســاب ا
ـوظـفــ  في تـصـريح وقــال أحـد ا
ــتـظـاهــرين أغـلـقــوا الـطـريق ان (ا
ـيــنـاء وال تــسـتــطـيع ــؤدي إلى ا ا
الــشـاحـنـات الـدخـول أو اخلـروج)
ـواطـنـ وتـظــاهـر الـعـشـرات من ا
ــيــنــاء لــلــمــطــالــبـة بــالــقــرب من ا
بـتـحـس الـواقع اخلـدمي وايـجاد
فــرص عــمل لـلــعـاطــلــ ومـنــعـوا
رور عـبر الـطريق الـشـاحنـات من ا
ينـاء. وتشهـد العديد ـؤدي الى ا ا
من مــنـاطق احملـافـظـة  مـنـذ مـطـلع
ــاضي  اعـــتــصــامــات االســـبــوع ا
وتـظـاهـرات غـاضبـة رافـقـها إغالق
الـــــطــــرق وحــــرق االطــــارات ورفع
مـطـالب تتـعلق بـتحـس اخلـدمات

وتـوفـيـر فـرص الـعـمل وذلك ضـمن
تــداعــيــات اســتــشــهــاد مــتــظــاهــر
وإصـــــابــــــة ثالثـــــة آخـــــريـن خالل
تـظـاهرة خـرجت في مـنطـقـة باهـلة
الــواقــعــة بــالــقـرب مـن حـقـل غـرب
الـقرنة النفـطي. وافاد مصدر أمني
في مــحـافـظـة بـابل أن مـتـظـاهـرين
اقـتـحـمـوا مكـتـبـ حلـزبي الـدعوة
والــفــضــيـلــة في احملــافــظــة. وقـال
ـــصــدر في بـــيــان (مـــتــظـــاهــرين ا
اقــتـحـمـوا مــكـتـبــاً حلـزب الـدعـوة
ومـكتـباً حلزب الـفضـيلة في مـدينة
الــقــاسم الــتــابــعــة لــلــمــحــافــظـة)
واضــاف  أن (مـتـظـاهــرين قـطـعـوا
جـسـر الـهـنـود وشـارع اإلمـام عـلي
فـي مدينة احللة) وأفـاد مصدر في

مـحافـظة ذي قارأن الـقوات االمـنية
ــتـظــاهـرين االمــنــيـة افــرجت عن ا
الـذين اعتـقلـوا في احملافـظة. وقال
فـي تـصـريح  ان (الـقــوات االمـنـيـة
عـتـقـل ـتـظـاهريـن ا افـرجت عن ا
بـسبب اعمال الشغب التي اندلعت
قـرب منزل احملافظ  بعد منعهم من

الدخول). 
وكـــان الـــعـــبـــادي قـــد شـــدد عـــلى
ضـــرورة ســـلــمـــيـــة الــتـــظـــاهــرات
الــشـعـبــيـة في مـحــافـظـة الــبـصـرة
ـطـالبـة بتـوفيـر اخلدمـات وفرص ا
الــعـمل.وقــال الـعــبـادي في كــلـمـته
خـالل لقـائه مع جـمع من الـعـشـائر
ووجـهـاء احملـافـظـة (جـئـنـا لـنـخدم
اهل الـبصرة ولنضع ايدينا بأيدي
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ـــشــاريع بـــعض من اجـل اجنــاز ا
وتــقــد اخلـدمــات البــنـائــهـا وان
نــــحـــيـي كل بــــصـــراوي يــــطـــالب
بـحـقوقه والـتي ضمـنهـا الدسـتور
ـركـزيـة واحلـكـومات واحلـكـومـة ا
ـة احملــلــيـة وحــقه في حــيـاة كــر
وخـدمات ورفـاهيـة). وشدد انه (ال
ـــكن ان نــعــمّـــر الــبــلـــد ونــبــني
االقــتــصــاد ونــوفــر فــرص الـعــمل

بــــدون االمن) مـــوضــــحـــا  انه 
(اعـــداد  خــطـــة كــامـــلــة لـالعــمــار
والـبناء كمـا اعددنا خطة مـتكاملة
لــلـنــصـر عـلـى داعش وحـقــقـنـاه)
مــشـيــرا الى (انــنـا قــضــيـنــا عـلى
الـطائفـية واالثنـية واثبـتت قواتنا

انها عراقية وللجميع).
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تـــســبب قــطـع مــفــاجئ لـــشــبــكــة
االنــــتـــرنت الـى تـــوقف كــــلي في
االتــصـــال بــ مــراكــز االبــحــاث
ــــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات واالعـالم وا
االجـــــتـــــمـــــاعــــيـــــة فـي بـــــغــــداد
واحملـــــافــــظــــات.  وتــــزامن هــــذا
القطع الذي اليعـزى الى اسباب
فـنـيـة مع تـصـاعـد االحـتـجـاجات
الـشــعـبـيــة عـلى تــدني اخلـدمـات
ـاء والـكـهربـاء وتـراجع فرص كا
الــعـمل والســيــمـا بــ الـشــبـاب.
ــؤســســات وتــعـــذر امس عــلـى ا
ــعـــلــومــات االعـالمــيـــة تــبـــادل ا
والصور واحلصول على االخبار

يدان. من مصادرها في ا
 واتـــهـم اعالمـــيـــون احلـــكـــومـــة
بــقـصــديـة هــذا االجــراء الـذي لم
تعلق وزارات الـدولة علـيه ببيان
او تـــصـــريح . وقـــالـــوا ان قـــطع
االنـتــرنت يـهـدف الى احلــيـلـولـة
دون تـبـادل صــور االحـتـجـاجـات
الـــتـي رافـــقــهـــا مـــصـــرع بـــعض
احملـتـجـ فـي الـنـجف ومـيـسـان
وســفــوان فـي الــبــصــرة. وتــوقع
مراقبـون ان يكون قـطع االنترنت
احــــد مـــــقــــررات مــــجــــلس االمن
الـــوطــــني الـــذي تـــرأسه حـــيـــدر
العبادي غداة عودته من البصرة
الـتي وصـلهـا اجلـمـعـة قـادما من
بــروكــسل. وعــبـر اعـالمـيــون عن
ـعــنـيـة االسف لــقـيـام اجلــهـات ا
ــثل هـــذا االجــراء النه تــســبب
بـتـأخـر اعــمـالـهم وتـقـد خـدمـة

وطـنـية ومـهـنـيـة الى اجلـمـهور .
وظـل االنــتـــرنت مـــحـــجــوبـــا عن
بـغـداد واحملـافـظـات حـتى سـاعة
اعـــداد هـــذا الـــتـــقـــريـــر .  وقـــال
مـــصــــمم صــــحـــفـي انه (تــــعـــذر
احلـصــول عــلى الـصــور الالزمـة
الــتي تــرفق عــادة مـع الــتــقــاريـر
ـصمـمون االخبـاريـة). واضطـر ا
ودع في االستـعـانة بـاالرشـيف ا
حواسيبهم االلكترونية ومحاولة
تـقريـبـها الـى محـتـوى التـقـارير
فـــيــمـــا كــانـــوا في ظل االوضــاع
االعتيادية يسحبونها من مواقع
ا في ذلك على الشـبكة الـدولية 
االخـبـار الـدولــيـة ذات الـطـبـيـعـة
الـــعـــاجــــلـــة. وقـــال خــــبـــيـــر في
االنتـرنت ان (توقف هـذه اخلدمة
في العراق حرم قطاعات عريضة
من اداء  واجبـاتـها والسـيـما في
مــجــال الــعــمــلــيــات اجلــراحــيــة
والــفــحص االسـتــشــاري الــطـبي
وتبـادل معـلومـاتهـا عبـر الشـبكة
ــيـة ومـراكــز طـبـيـة لـعــواصم عـا
بــــارزة). واضــــاف ان (اخلــــدمـــة
تـــوقــفـت لــعـــدد من احملــافـــظــات
بينها بغداد دون معرفة االسباب
وتـــوقع اصـــدار اعـالن اليـــضــاح
خـلــفـيـة احلـدث واالســبـاب الـتي

اسهمت في االنقطاع). 
وكانت احلكومـة وتزامنا مع بدء
امــتـــحـــانــات طـــلـــبــة الـــســادس
دة االعدادي قد قطعت االنترنت 
ســـاعــتــ يــومـــيــا حتت ذريــعــة
تــســريب االســئـلــة االمــتـحــانــيـة
خالل مدة االمتحانات الوزارية .
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االمــنــيـة تــعـد اســاءة بــحق الـبــلـد
وســـيـــادته) مـــؤكـــدا ان (حــمـــايــة
ـمــتــلــكـات الــعــامـة ــواطــنــ وا ا

واجب االجهزة االمنية). 
رجعية الديـنية قد أعلنت وكـانت ا
في خـطـبـة اجلـمـعـة تـضـامـنـها مع
ـشـروعـة لـلـمـتـظـاهـرين احلـقــوق ا
مـــشـــددة في الـــوقت نـــفـــسه عـــلى
ـمــتـلـكــات الـعـامـة ضــرورة حـفظ ا

والتظاهر سلمياً . 
وامـتدت الـتظاهـرات الى حقل نفط
مــجـنـون الـعـمالق ومــنـفـذ سـفـوان
احلــدودي مع دولـة الـكـويت. وقـال
ـئــات من ابـنـاء شــهـود امس ان (ا
الــعـــشــائــر تــظـــاهــروا امــام حــقل
مـجــنـون مـطـالـبـ بـتـوفـيـر فـرص
ياه الـعمل للعاطـل واخلدمات وا
الــصــاحلـة لالســتــخـدام الــبــشـري
والـــتــيــار الـــكــهــربــائـي فــضال عن
اخـــراج الــعــمـــالــة األجــنـــبــيــة من
الــشـركــات الـنـفــطـيــة الـعــامـلـة في
احملـــــافـــــظـــــة  واســــــتـــــبـــــدالـــــهم
).كما تظاهر العشرات من بعراقي
أهــالي نـاحــيـة سـفــوان احلـدوديـة
ـنـفـذ بـعــد اغالقه مـطـالـبـ أمــام ا
بـــتـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات وتــشـــغـــيل
الـعاطل عن العمل.وتابع الشهود
تظاهرين طالبوا بتخصيص ان (ا
ــنــفــذ ألعــمـار مــبــالغ من واردات ا
الـنـاحـيـة داعـ اللـجـنـة الـوزارية
ـتـظـاهـريـن وتـفـقد إلى االلـتـقـاء بـا
ــنـفـذ والــنـاحـيـة والــوقـوف عـلى ا
مــعـانـاة الـنـاحـيــة الـتي وصـفـوهـا

ة).  ستد با
فـي هذه االثنـاء أعلن مطـار النجف
الـــدولي جـــاهـــزيــتـه الســتـــقـــبــال
ـطــار بــعــد تــوقـفه الــرحالت الـى ا
ـطار لـسـاعات اثـر اقـتحـام مـبنى ا
مـن قــبل مــتــظــاهــرين وقــال نــائب
ــطـار رئــيس مــجــلس االدارة فـي ا
جــواد الــكــرعــاوي  ان (مــهـنــدسي
ــســـؤولــ ـــؤامـــرة من بــعـض ا ا
احلـكـومـيـ وبـعـض األحزاب ذات
األهـداف االقـتصـادية والـتي سعت
طـوال سـنـتـ مـتـتالـيـة لـلـسـيـطرة
اقــتـــصــاديــا عــلى مـــطــار الــنــجف
بــتـوجـيه بـعـض اخملـربـ لـدخـول
عدات ـطار وتـخريب األجهـزة وا ا
ــا تـــســبب واشـــاعــة الـــفــوضـى 
ــــطــــار). وحـــذر مــــركـــز بــــاغالق ا
االعـالم االمـنـي من االجنــرار خـلف
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رأت حركـة تغـييـر الكـردية ان
اعــادة عــمـلــيــة الـعــد والــفـرز
الـــيــدوي لـــبـــعض صـــنــاديق
االقتراع في احملافظات يهدف
الى اعطاء شرعيـة النتخابات
مزورة . وقال الـنائب السابق
عن الـكـتلـة هـوشـيـار عـبـدالله
في تـصـريح امس ان (عـمـلـية
الـعـد والـفـرز الـيـدوي الفـائدة
مـنــهـا ســوى اعـطـاء شــرعـيـة
النـتـخـابـات مـزورة) عـلى حـد
تـعـبـيـره. فـيمـا وصل وفـد من
ـتــحـدة الـى مـحــافـظـة اال ا
ـراقــبـة عــمـلــيـة الــعـد دهــوك 
والـــفــــرز لـــبـــعض صـــنـــاديق
االقتـراع. وقـال بـيان امس ان
ـتحدة وصل (وفدا من اال ا
ـراقــبـة عــمـلــيـات الى دهــوك 
الـــــعـــــد والـــــفــــــرز لـــــبـــــعض
الصناديق التي اثيرت شكوك
حـــولـــهــا). وافـــادت مـــصــادر
مطلـعة بـتطابق نـتائج عمـلية

العـد والفـرز لنـتائج االنـتخـابات
مـع نــتـــائج الـــعـــد االلـــكــتـــروني
ـئة في احملافظات بنسبـة مئة با
اجلـــنـــوبـــيـــة. وقـــال مـــصـــدر ان
(عــمـــلـــيـــة عــد وفـــرز مـــحـــطــات
ـثـنى مــحـافـظــتي الـديــوانـيــة وا
الـبـالـغـة 85  و 93 مـحـطـة عـلى
الـتـوالي انـتـهت وكـانت الـنتـائج
( مــطــابـقــة في كال احملــافــظــتـ
مــشــيــرًا الـى انه (بــذلك تــكــتــمل
ـقدم عـملـيـة عـد وفرز احملـطـات ا
بــشــأنــهــا شــكــاوى وطــعــون في
احملــافــظـات اجلــنــوبــيــة وكـانت
ـئـة). الــنـتـائج مــطـابـقــة مـئـة بــا
ـاضي شهد واكد ان (اخلـميس ا
ـطـعون نـقل صـناديق االقـتـراع ا
بـهـا في مـحـافـظـة األنـبـار والـتي
تتضمن  501 محـطة  بـاالضافة
الى  425 مــحـطــة من مــحـافــظـة
صالح الــدين الى بــغــداد إلجـراء
العد والفرز الـيدوي لهما). وكان
ــــفــــوضـــ وفـــد مـن مـــجــــلس ا
نـتـدب قـد وصل الى مـحافـظة ا
اربيل الجراء عـملـية الفـرز والعد

الـيـدوي لـلـمـحـطـات االنـتـخـابـية
ـطـعـون بــنـتـائـجـهـا بـعـد ان  ا
شـمـولة بـالـعد نـقل الصـنـاديق ا
والــفــرز الــيــدوي الــبــالــغـة 215
صـندوقـا الى قـاعـة شـادي غربي
احملافـظـة.وقـال النـاطق الـرسمي
لـلمـفـوضـية لـيث جـبـر حـمزة في
بـيـان إن (عـمــلـيـات الـفـرز والـعـد
ــــثـــنى الـــيــــدوي حملـــافـــظــــتي ا
والديوانية انتهت بتدقيق جميع
احملــطــات االنــتـخــابــيــة الـواردة
بـــشـــأنـــهــا شـــكـــاوى وطـــعــون)
مـوضـحـا أنه (بـذلك يـكـون قـد 
اكمـال الـفرز والـعـد للـمـحافـظات
الست البصرة وميسان وذي قار
ثـنى والقـادسيـة وواسط بعد وا
ان  نــقـــلــهــا الى مــركــز الــفــرز
والــــعــــد الـــيــــدوي في بــــغـــداد)
وأضـــــاف أن (الــــــعــــــمـل مـــــازال
مــســـتــمــرا إلكـــمــال نـــقل بـــقــيــة
احملــطــات االنــتـخــابــيــة الـواردة
بـــشـــأنــــهـــا شـــكــــاوى وطـــعـــون
للمـحطـات االنتخـابية حملـافظتي
صالح الــديـن واالنــبــار وبــشــكل

قــاعــات مــعــرض بــغـداد الــدولي
بــالـنــســبـة حملــافــظـات اجلــنـوب
والــــعــــد والــــفــــرز الــــيــــدوي في
ــكن الـــســلــيــمــانــيــة وهــذا مــا 
الـــــوصـــــول الـــــيه مـن خـــــفــــوت
االصــوات  الـعــالـيــة الــتي كـانت
جتـاهـر بـأعــلى أصـواتـهـا بـشـأن
الـتـزويـر والـتـزيـيف ومـا يـتـعـلق
بــهـمــا ) مــسـتــدركً (صــحـيح ان
هــنـالـك بـعـض االصـوات ال زالت
عـلى مـوقفـهـا لـكن الـكثـيـر اقـتنع
ـا  الـوصـول الـيه من نـتـائج
الــعــد والـفــرز الــيــدوي حلـد االن
واذا كـــــان ذلـك ال يـــــعـــــني عـــــدم
حـصــول تـزويـر بــدلـيل الــنـتـائج
الــقـلــيـلــة الــتي ظـهــرت والـتي ال
ــكن الـتــعـويل عــلـيـهــا في فـوز
مرشح خـاسر أو خـسران مرشح
فــــائـــز او  زيـــادة مـــقـــاعـــد أحـــد
الـقـوائم االنـتـخـابـيـة أو نـقـصان
مــقــاعـــد قــوائم أخــرى ولــكن قــد
يـــكــــون الـــتــــزويـــر غــــيــــر قـــابل
لالكتـشاف بـأن يتم ادخال اوراق
انـــتــــخـــابـــيـــة او ســـوى ذلك من

ــكن حــاالت الـــتــزويــر الـــتي ال 
الــوصــول الــيــهــا ومــعــرفــتــهـا).
واضــاف (انـنــا مع دعــوة رئـيس
الـــوزراء حــــيـــدر الـــعـــبـــادي الى
االسراع في انهـاء موضـوع العد
والـفـرز واعالن الـنـتـائج واتـخاذ
االجـراءات الــقـانــونـيــة بـحق كل
من تــولى الـتــزويـر كــونه ارتـكب
ـــة الــتـــزويــر ومـــعــاقـــبــته جــر
ــة بـصـرف الرتـكــابه هـذه اجلـر
الــنـظـر عـن نـتــائج الـعــد والـفـرز

اليدوي).
 من جــهـــة اخــرى  أكــد ائــتالف
دولــة الــقــانــون  انــفــتــاحه عــلى
. وقال جميع الشركاء السياسي
تحدث الـرسمي باسم االئتالف ا
ـوسـوي في تـصريح إن عبـاس ا
(خـطــابـنـا الــواضح الـذي نـرغب
بـــايـــصـــاله جلـــمـــيع الـــشـــركـــاء
بـالــعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة ان دولـة
الــقـانــون مــنـفــتح عــلى اجلــمـيع
ــرحـــلــة النـــنــا نـــدرك خــطـــورة ا
ـــقـــبـــلـــة من تـــاريـخ الـــعــراق) ا
ـرحلـة بحـاجة الى مضـيفـا ان (ا

حكـومـة قويـة مـتمـاسـكة كـما ان
ـرحــلـة وحـراجـتـهـا مـتــطـلـبـات ا
تـسـتـوجـبـان عدم اغـالق االبواب
كوناتي ذهـبي او ا والتخـندق ا
او احلـــــزبـي بل هـي بـــــحـــــاجــــة
ؤمـن لالنفـتاح عـلى الـشركـاء ا
ـصالح بالـبـرنامج الـذي يـحقق ا
الـعـلــيـا ويـدعم تـشــكـيل حـكـومـة
قـويـة). من جـهـتـهـا قـالت حـركة
عــــــصــــــائـب اهل احلـق ان عـــــدم
مصادقـة احملكمـة االحتادية على
ــطــالب الــنــتــائج الــنــهــائــيــة وا
ـــطـــروحـــة من جـــمـــيع الـــكـــتل ا
الــســيـــاســيــة من اهم مــعــوقــات
تــشــكــيل الــتــحــالــفــات. واوضح
ــــكــــتب الــــســــيــــاسي عــــضــــو ا
لـلعـصـائب مـحمـود الـربـيعي في
تصريح امس إن (هناك تفاهمات
وحوارات مستـمرة ب ائتالفات
الـنصـر والـفـتح وسـائـرون وكتل
اخرى لكنها لم تصل الى مرحلة
تشكيل حتالف) مؤكدا ان (هناك
رغــبـــة لــدى اجلــمــيع بــتــشــكــيل
الـــكـــتـــلـــة االكـــبـــر لـــكن جـــمـــيع

ــرحــلــة احلــوارات لم تــصل 
تـفـاهمـات نـهـائـيـة). واضاف
ان (هــنـاك عــوامل حــقــيـقــيـة
تـــقف عــائــقــا امـــام تــشــكــيل
ــرحـــلــة حتـــالـــفــات بـــهـــذه ا
ابرزها عدم مصادقة احملكمة
االحتـــاديــــة عـــلى الـــنـــتـــائج
طروحة طـالب ا النهائـية وا
من جميع الـكتل السـياسية)
مـــشــــيــــرا الى ان (قــــضــــيـــة
الـــوزارات ورئــــيس الـــوزراء
والــــبـــــرنـــــامج احلـــــكـــــومي
جمـيعهـا قضـايا بـحاجة الى
تــــنـــــضـــــيج عـــــلى طـــــاولــــة
النـقـاشات) وتـابع الـربيـعي
(نـحن نـنتـظـر مـا تـسـفـر عنه
احلوارات والـلـقاءات لـنـحدد
بـالـنـهــايـة مع من نـتـحـالف)
داعـــــيـــــا اجلـــــمـــــيـع الى (ان
سـؤولية سـتوى ا يكونـوا 
والــســيــر خـطــوة لالمــام في
ســـبـــيل تـــشـــكـــيل الـــكـــتـــلــة
انـية االكبر لقـيادة البلد البر

بشكل صحيح).
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ظاهرات تـستمـر منذ سـبعة ايـام ا
في مـدن محافـظة البـصرة وأمتدت
الـى عــدد من مــحـــافــظــات الــوسط
احــتــجــاجــا عــلى ســوء اخلــدمـات
ــيـاه وشح الــطــاقــة الــكــهــربــاء وا
وانـعـدام فـرص الـعـمـل امـام افواج
الـــعــاطـــلــ  فــيـــمــا  أمـــر رئــيس
الـــوزراء الــقــائـــد الــعــام لـــلــقــوات
ــســلــحــة رئــيـس الــوزراء حــيـدر ا
الــعـبـادي بـوضع جـمـيع االجـهـزة
االمـــنـــيــة في حـــالـــة االســتـــنـــفــار
الـــــقـــــصـــــوى االنـــــذار (ج). وسط
اجـواء من احلـذر يسـود الـعاصـمة
ـشتـركة وقـالت  قـيادة الـعمـلـيات ا
فـي تـعــمــيم امس ان (عــلى الــقـادة
واالمـــــــرين فـي وزارتـي الــــــدفــــــاع
والـداخلية وهيئـة احلشد الشعبي
االلــــــتـــــحــــــاق  فـــــورا عــــــلى رأس
قـطـعـاتـهم) . وأعـلن مـكـتب رئـيس
الـتيار الـصدري مقـتدى الصدر عن
وصـــول وفـــد رئـــيس الـــتــيـــار الى
البصرة للقاء العشائر والبحث في
ــســتـجــدات اجلــاريـة االوضــاع وا
هـنـاك .فـيـمـا نـفى مـحـافـظ مـيـسان
عــلي دواي اعالن حــظــر الـتــجـوال
في احملـافظة على خلـفية تظاهرات
اجلـــمــعــة .فــيـــمــا كــشـــفت صــحــة
احملـافـظة عن اصـابة  19 شـخـصا
ـدني والشرطـة بالتظاهرات من ا
.وخـــلــــفت الـــتــــظـــاهـــرات ايـــضـــا
اصـــابــات بــ صــفـــوف عــنــاصــر
الـقوات االمنية بعد االعتداء عليها
ورمـيهم باحلجـارة). وعقد اجمللس
الـوزاري لالمن الـوطـني اجـتـمـاعا
ـنـاقـشـة طـارئـا بـرئـاسـة الـعـبـادي 
الـــوضع االمــنـي و تــداعـــيــات مــا
ــــنـــــاطق من حـــــصل في بـــــعض ا
تــخـريب خالل الـتـظـاهـرات . وقـال
ـكـتب العـبـادي ان (االجـهزة بـيـان 
االمــنــيـة واالســتــخـبــاريــة رصـدت
مـجامـيع منـدسة صـغيـرة ومنـظمة
حتــاول االســتــفــادة من الــتــظــاهـر
الــسـلــمي لـلــمـواطــنـ لــلـتــخـريب
ومـــهــاجـــمـــة مــؤســـســات الـــدولــة
ـمـتـلـكات اخلـاصـة وان قـواتـنا وا
سـتـتـخـذ االجـراءات الـرادعـة بـحق
ـنـدسـ ومالحـقـتـهم وفق هـؤالء ا
الـــقـــانـــون وان االســاءة لـــلـــقــوات
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ـنـتـخب البـلـجـيـكي لكـرة الـقـدم امس الـسبت مـركـز الـوصيف احرز ا
الثـاني في بـطـولـة كـأس العـالم الـتي تـخـتـتم اليـوم االحـد بـروسـيا في

نتخب الفرنسي والكرواتي.  مواجهة نارية ب ا
ه االنكـليـزي في مباراة ة غـر ـنتخب الـبلـجيـكي من هز واستـطاع ا
ركزين الثالث والرابع لهدف مقابل الشيء في مباراة رتيبة لتـحديد ا

خــلت مـن االثـارة ولم تــشــهــد حـضــورا جــمــاهـيــريــا كــبـيــرا مــقــارنـة
نـتخب البـلجيـكي الهدف االول ـباريات الـسابقـة للفـريقـ وسجل ا با
الالعب مـيـنه في الــشـوط االول في حـ احـرز الــهـدف الـثـاني ايـدين
هـازارد في الشـوط الثـاني اثر تـمريـرة رائـعة من قـبل زميـله دي برين
ـ ــنــتــخب االنــكــلـيــزي لــيــضع الــكــرة عــلى  لــيــجــد نــفـسـه امـام ا

احلـــــارس . 

هوشيار عبدالله 
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وجــــــهـت مــــــجـــــــمــــــوعـــــــة من
الــشـــخــصـــيــات الـــســيـــاســيــة
والفـكرية نـداءً إلى أبنـاء اليمن
دعت فــيه األطـراف الـسـيـاسـيـة
اخملــــتـــلـــفــــة إلى وقف احلـــرب
وعقـد هدنة أولـية لثالثـة أشهر
يـتـبــعـهـا حـوار شــامل بـرعـايـة
دولــــــيـــــــة. ونـــــــاشــــــدت تـــــــلك
الـشـخــصـيـات في رســالـة نـداء
الى ابـنــاء الـيــمن (الـســعـوديـة
وايــــران ألن يـــلـــعــــبـــا دوراً في
الـتوصل إلى حـل سلـمي يـنهي
معـاناة الشـعب اليـمني الن امد
احلـرب أكل األخـضـر والـيـابس
وسـالت دماء عـربـية زكـيـة على
مــذبح احـــتــراب األشــقــاء كــان
ــكن جتــنــبه) واضــافــوا انه
ــــســــؤولــــيـــة (مـن مـــنــــطــــلق ا
الـتــاريـخـيــة واألدبـيـة ومــحـبـة
الـيـمن وشعـبـها وأهـميـتـها في
اجلـسم الـعــربي فـإنـنــا نـهـيب
ـعـادلـة الـوطـنـيـة بـكل أطـراف ا
الـــيــمــنــيـــة أن يــتــخــذوا قــراراً

الـــوقف الــفــوري لــلـــعــمــلــيــات
دة الـعـسكـريـة تـتبـعـها  هـدنـة 
ثالثـــة أشــهــر والســيـــمــا نــحن
مــقـبـلـون عـلى األشـهـر احلـرم)
الفـتـ الى ان (هـذا الوقـف يتم
خالله االسـتـجابـة إلى اجلـهود
الـدولـيـة واإلقـلـيمـيـة والـعـربـية
والقـوى الوطنـية الـيمنـية التي
تـــســــعى إلـى إنـــهــــاء الــــنـــزاع
وإيـــجـــاد صـــيـــغـــة لـــلـــتـــوافق
الــوطــني عــبــر احلــوار وبــنــاء
نــــظـــام ســــيــــاسي بـه مـــتــــسع
لـــلــجــمــيع) مــؤكــدين ان (هــذا
الــنــظــام يـجـب ان  يــقـوم عــلى
ـــؤســـســـات إعـــادة تـــفـــعــــيل ا
ــقــراطــيــة من الــوطـــنــيــة الــد
ـــان رئـــاســـة وحـــكــــومـــة وبـــر
ـــا يــؤمن وأحـــزاب وطــنـــيـــة 
للشعب اليمني حريته وكرامته
وأمــنه ويــضــمن وحــدة الــبالد
أرضــاً وشـعـبـاً والــبـدء بـإعـادة
بــنــاء مــا خـــربــته تــلك احلــرب
ـستـمـرة منـذ ما يـزيد ـدمرة ا ا
عـن ثـالث ســــــــنــــــــوات) داع
االطـــراف الـــعــربـــيـــة الى (دعم

مـضـمون هـذا الـنداء وتـشـجيع
األطـراف كـافـة لـيجـنـحـوا نـحو
الــــــســــــلـم والـــــوئــــــام وكــــــذلك
االستـعداد للـمشاركـة بأي جهد
ــــان نــــزيـه إنـــــطالقـــــاً مـن اال
بــالــعـروبــيـة والــدين االسالمي
اجلـامع يــعـيـد لــلـيـمـن الـعـربي
سلم أمـنه واستقراره). ووقع ا

عـــلى وثــيـــقــة الــنـــداء عــدد من
الــشــخــصــيــات الــعــربـيــة وهم
رئيس وزراء الـسودان الـسابق
ـهـدي ورئيس وزراء الـصادق ا
األردن الـــســـابق عـــبــد الـــسالم
اجملـالي ورئـيس تـيـار احلـكـمـة
الــوطـني عـمــار احلـكـيم ونـائب
رئــــــيـس مـــــجــــــلس الــــــنـــــواب

الـتــونـسي عـبــد الـفــتـاح مـورو
ي واألم الـعام للـمنتـدى العا
لـلــوســطــيــة في االردن  مـروان
الـــفــاعـــوري فــضال عـن عــضــو
ـركـزيــة حلـركـة فـتح الـلـجــنـة ا
وعـضـو اجملـلس الـوطـني أكـرم
عـــبــد الــلــطــيـف في فــلــســطــ
ـصري فـكـر ا وعـبـاس زكي  وا
ــفــكــر مــدحت الـــعــدل وكــذلك ا
فـكر غـربي  مـحمـد طالبي وا ا
الـعـراقي عبـد احلـس شـعـبان
ووزيــــر الــــداخـــــلــــيــــة االردني
األســـبق ســــمـــيـــر حـــبـــاشـــنـــة
والوزير اجلزائري السابق أبو
جـرة الـسلـطـاني بـاالضـافة الى
أم عـام منـتدى الـفكـر العربي
ــفـكــر حــسن نــافــعـة األســبق ا
والــوزيــر الــلــبـنــانـي  الـســابق
عـدنـان السـيـد حسـ ومـندوب
الــعـراق الـدائم فـي هـيـئـة األ
ــتــحــدة ســابــقـاً صـالح عــمـر ا
العـلي وكذلك مـندوب عُـمان في
مــجــلس الــتــعــاون اخلــلــيــجي
بــــالــــريــــاض ســــابـــقــــاً ســــيف
الـــســمــكــري. وتــشـــهــد الــيــمن

احـــداثــا دامــيــة مــنــذ اغــتــيــال
الرئـيس الـسابق عـلي عبـد الله
صـالح والـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية
الــتي اعـقـبت االغــتـيـال مـا بـ
ـــثـــلــة ــســـلـــحــة  الـــفــاصـل ا
بـاحلـوثـيـ والـقـوات الـيـمـنـية
اضــــــــافـــــــة الى الــــــــتـــــــدخالت
اخلـــــارجــــيـــــة من الـــــطــــيــــران
الـــســعـــودي واالمـــاراتي االمــر
طـروحة شـاريع ا الذي عـرقل ا
ــنــظــمــات الــعــربــيـة من قــبـل ا
والـدوليـة في احـاالل الـسلم في
الـيـمن ونـزع الـسالح والـذهـاب
الـى احلـــوار الـــبـــنـــاء مـــا بـــ
جـميع الـفصـائل واحلـكومـة ما
تسبب ذلك في تدهور االوضاع
االقـــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة
والـثـقـافـيـة هـذا الـبـلـد وتـأخره
ـسـيـرة الـعـلـمـيـة وحـركة عـن  ا
الـتـطـور لـلمـجـتـمع الـيـمني الن
اجلـمـيع مـنـشـغـلـون بـاالقـتـتال
فـيـمـا بـيـنـهم دون فـائـدة سـوى
حتـــقــيـق اجــنـــدات اجـــنـــبـــيــة
خـارجيـة الحلـاق الضـرر بـدولة

اليمن.  عبد احلس شعبان  هدي  الصادق ا
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{ لـنــدن (أ ف ب) - حتت شـعـار
"تــخـلــصــوا من تـرامـب" تـظــاهـر
عـشرات اآلالف بـصـخب اجلـمـعة
في بــريـطــانـيــا احـتــجـاجــا عـلى
زيـارة الـرئـيس األمـيـركي دونـالد
ترامب في "مهرجان مقاومة" ضد
الرئيس األميركي الـذي يتهمونه
ــثــلــيــ بـ"الـــعــداء لــلــنــســاء وا

واألجانب".
ـتــظـاهـرون الفــتـات كـتب ورفع ا
عــلــيــهـا "تــخــلــصـوا مـن تـرامب"
ـقـاومة" و"أمي و"هـذا مهـرجـان ا
ال حتــــــــبـك! رغم انـــــــــهــــــــا حتب
اجلمـيع". وهتف احملـتجون وهم
يـــعـــبـــرون شـــارع أوكـــســـفــورد
الشـريان الـتـجاري في الـعاصـمة
البريطانية متوجه إلى ساحة
ترافالغار سكوير بوسط لندن "ال
لـتــرامب ال لــكـو كالكس كالن ال

ألميركا الفاشية".
وكـان بـعـضـهم يـطـرق عـلى آنـيـة
مــطــبخ وآخــرون يــنــفـخــون في
أبـــواق أو يـــرفـــعـــون بـــالـــونــات
برتـقاليـة لالستـهزاء بلـون بشرة
الـرئـيس األمـيـركي كـتب عـلـيـهـا

"أوقفوا ترامب".

وتعتبـر تظاهرة لـندن التي تضم
مـــســـيـــرتـــ األولى لـــلـــنـــســـاء
ـنظـمات والثـانيـة لتـحالف من ا
األبـرز في حركـة االحـتـجـاج على
زيــارة تـرامب لــبـريــطـانــيـا وقـد
أرجئت هـذه الزيارة لـوقت طويل
خــــوفـــا مـن رد فـــعل مــــعـــارضي
ـستـائ من الرئـيس األميـركي ا
الــتــشـريــفــات الــتي تـقــيــمــهـا له

بالدهم.
وقالت جورجـينا روز ( 42عاما)
شـاركة في "مسـيرة الـنساء" إن ا
"دونالد ترامب يكره النساء وهو
ـثـلـيي اجلنس شـوفيـني ومـعاد 

ولألجانب ويشجع التعصب".
وحـمـل غـرانت وايت ( 32عـامـا)
الفـتـة عـلــيـهـا رسم كـاريـكـاتـوري
لـتـرامب عـلى شـكل عـصـفـور هـو
شـــعــــار مــــوقع تــــويــــتــــر الـــذي
يسـتخـدمه ترامب بـكثـرة لتـمرير
مــواقــفه ورسـائــله الــســيـاســيـة

وحول ذراعه صليب معقوف.
ويـقول "أنـا ضـد بـريـكـست وضد
ترامب. هناك موجة فاشية علينا

أن نتخلص منها".
ولـدى مرورهـم أمام  10داونيـنغ

ســتــريت مــقـر رئــيــســة الـوزراء
ــتـظـاهـرون تـيــريـزا مـاي أخـذ ا
يصـفرون ويـهتـفون "عـار" بعـدما
كانت مـاي أول مسـؤولة أجـنبـية
تزور واشـنطن لـلقـاء ترامب بـعد

تنصيبه مطلع .2017
عــامــا) واصـــطــحـــبت دون ( 49 
معهـا ابنتـها سايدي ( 11 عاما)
إلى التظاهرة وتقول ربة العائلة
"ترامـب هو الـرجل األكـثـر غرورا
في قـيــادة أكـبـر قــوة في الـعـالم
وليس لديه أي فـكرة عمـا يحتاج
إليه الـعالم" فيـما أعـلنت ابنـتها
"إنه ال يـــــقــــبـل الـــــنــــاس الـــــذين

يتبعون ديانة مختلفة".
وقـال مـتـظـاهـر آخـر يدعـى جوي
فريـنيت ( 27 عامـا) الـذي انـتقل
من واشــــــنــــــطـن لـإلقــــــامــــــة في
بـريــطـانـيــا قـبل ثـمــاني سـنـوات
"أعـتـقـد أن يـجـسـد صـورة رديـئة
كن أن تقـدمه أميركا ا  للغايـة 

للعالم".
ورأى عامل البـناء دان كيلي (47
عــامـا) "إنه يــجـلب هــذا لـنــفـسه
ـسـكـا بـزمام لـكـأن لـدينـا طـفال 

قوة عظمى".

طارق حرب 

واقعـياً بانـتظـار نهايـته قانـونياً
ـفــوضــيـة . واوضح بــقـرار مـن ا
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
كن استنتاجه بعد ( ان هذا ما 
اكـمـال الـعــد والـفـرز الـيـدوي في
كــركـــوك وجــزء كــبــيــر من الــعــد
والـــفـــرز الــــيـــدوي احلـــاصل في

تراتـبي) مشـيرا الى ان (مـجلس
ـفـوضـ  اجـرى عـمـلـيـة الـفـرز ا
والعد اليدوي لـلمحطات الواردة
بــشــأنــهــا شــكــاوى وطــعــون في
اربـــيل ). فـي غــضـــون ذلـك قــال
اخلبيـر القانـوني طارق حرب ان
الـــعــد والــفـــرز الــيـــدوي انــتــهى
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أشرف قـائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ميدانيا على
عملـية أمـنية واسـعة نـفذتهـا قوة أمـنية من شـرطة احملـافظة لـتفـتيش ومسك

مناطق أطراف ناحية العظيم .
 وقـال الـعـبـادي لــ (الـزمـان) امس ان (الـعـمــلـيـة  تـتـضـمن تـفـتـيش مـنـاطق
اجلـانب الـشـرقي حلـاوي العـظـيم من مـعـبر الـنـعـمان وقـرى شـظـيف وعرب
نطقـة بعقد أمنية يته ومسك ا خضيـر النعمة والبوعـلكة وصوال الى معبـر ا

نع تسلل االرهابي اليها). محكمة 
شـتركة مع عـمليات ديـالى والفرقة  واضاف الـعبادي ان (العـملية االمـنية ا
اخلامـسة تأتي  ضـمن اخلطط التي وضـعتها قـيادة العـمليـات وباالشتراك
ناطق ومنع االرهابـي من أيجاد موطأ قدم مع قيـادة الشرطة لتأمـ هذه ا
فيهـا) مشـيرا الى  أن (هـذه العـمليـة االمنـية الـتي ستسـتمـر لعـدة أيام يتم
تنـفيذها بالتزامن مع عمليات أمنية أخرى من جانب صالح الدين وسامراء

وكركوك).

·«dÞ√ w  WOM √ WOKLŽ cÒHMð v U¹œ
WOÐdG «Ë WO ULA « rOEF «


