
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نـفت عـائلـة الـنـاقد والـكـاتب الصـحـفي رزاق ابـراهيم حـسن صـحة تـقـارير
حتدثت عن وفـاته اجلمـعة. وقالت ربـاب ابنـته خالل اتصـال بالدكـتور اكرم

ســـلـــمـــان ان (ال صــــحـــة لـــوفـــاة
والـدي). وابـلغ سـلـمـان (الـزمـان)
ــتـوفى هـو جـد مـسـاء امس ان (ا
ــرحـوم مـحـسن آل ربـاب المـهـا ا
مـعـيـلـو اجلـبـوري وهـو عم االديب
رزاق ابـــراهـــيـم الـــذي يـــحـــضـــر
الـفاحتة حاليا في مدينة النجف).
وفـي تـــــــــطــــــــــور الحـق اتــــــــــصل
بـ(الــــزمـــان) الــــنــــاقـــد رزاق ذاته
ا سمعه من مـعربا عن الدهـشة 
خـــبـــر رحـــيـــله. واكـــد حـــضـــوره

الفاحتة في النجف بوفاة عمه. 
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افـــتـــتح مــجـــددا مـــيــنـــاء أم قـــصــر في
مـحافـظة الـبصرة  واسـتؤنـفت عمـليات
الــشــحن والــتــفــريـغ االعــتــيــاديــة بــعـد
ـيـناء. فـيـما مـغـادرة احملتـجـ مدخل ا
ــاضــيـة شــهــدت الــبــصـرة  اجلــمــعــة ا
تـصـعيـدا جـديدا مع إحـراق مـتظـاهرين
مـقـر الـقـنـصـلـيـة اإليـرانـيـة بـعـد إضرام
الـنـار في مـبان حـكـومـية ومـقـار أحزاب
سـيــاسـيـة.وقـال شـهـود عـيـان امس انه
يناء  واستؤنفت كل (تـمت إعادة فتح ا
الـعملـيات بعـد مغادرة احملـتج مدخل
ـيناء).وكانت الـعمليـات قد توقفت في ا
ـاضي بعد ـينـاء منـذ يوم اخلـميس  ا ا
أن أغـلق محتـجون مدخـله. واكد مصدر
فـي شـــركـــة لـــوك اويـل ان احملـــتـــجـــ
ـيـاه ـعـاجلـة ا غــادروا بـهـدوء مـنـشــأة 
تــابـعـة حلــقل غـرب الــقـرنـة  2الــنـفـطي
الـذي تديـره الشـركة الـروسيـة واطلـقوا
ســــراح مـــوظـــفــــ عـــراقـــيــــ كـــانـــوا
يـحـتـجـزونـهم. وقـال مـصـدر فـي شـرطة
احملــــــافـــــظــــــة في تــــــصـــــريـح امس ان
(احملـــتــجـــ غــادروا بـــهــدوء مـــنــشــأة
ياه تـابعـة حلقل غرب الـقرنة ـعاجلـة ا
 2الـنفطي الذي تديره الـشركة الروسية
واطـلقوا سراح مـوظف عراقـي كانوا
يـحـتجـزونهم) وقـال مديـر في احلقل ان
(االنـتـاج لم يـتـعـطل). فـيـمـا ارتـفـع عدد
شـهـداء االحتـجاجـات في احملافـظة إلى
 12شـــخـــصـــا خـالل أقل من أســـبـــوع
بــعـدمـا أكــدت وزارة الـصـحــة في بـيـان
اسـتـشهـاد  ثالثة أشـخاص مـساء امس
.وأعـلـنت الوزارة عن سـقوط  3شـهداء
و 50جريحا هم  48مدنيا وشرطي )
واشـار إلى أن (اإلصـابات تـراوحت ب
طــلق نــاري وحـاالت اخــتـنــاق) وأكـدت
مــصـادر طـبــيـة (اســتـشـهــاد  إثـنـ من
ـتـظـاهـرين). وقالـت مصـادر امـنـية ان ا
أربـع قـذائـف ســقـطـت في بــاحــة مــطـار
الــبــصــرة الــدولـي. وأكــد مــوظــفـون أن
ـطار لم تـتأثر. ولم حـركة الـطيران في ا
يـعـرف مصـدر هذه الـقـذائف أو نوعـها
والـتي تأتي فـيما تـشهـد البصـرة حركة

احـتـجاجـات منـذ الـثالثاء و جـاءت هذه
ـتظـاهرين الـقـذائف غداة إقـدام مئـات ا
عـلـى اقـتـحـام الـقـنـصـلـيـة اإليـرانـيـة في
احملــافـظـة وإضـرام الـنــار فـيـهـا في مـا
اعـتـبرته إيـران (اعتـداء وحشـيًا  يـهدف
إلـى تـــدمـــيـــر عالقـــات الـــصـــداقـــة بـــ
ــتـظـاهـرين الــبـلـدين). واقـتــحم مـئـات ا
اجلـمـعـة مـقـر الـقـنـصـلـيـة اإليـرانـيـة في
احملـــافـــظـــة وأضـــرمـــوا الـــنـــار . واكـــد
ـــمـــثــلـــيــة مـــراقـــبــون  ان  (اقـــتـــحــام ا
الــدبــلــومـاســيــة لــلـدولــة اجلــارة وأحـد
الـالعــبـــ األســـاســـيـــ في الـــســـاحــة
الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة يـشـكل مـنـعـطـفا
كتب اإلعالمي كـبيرا في التـحرك.وقال ا
لــلـقــنـصــلـيــة في بـيــان امس أنه (جـرى
وظـف والـدبلـوماسـي إجالء جـمـيع ا
ــبـــنى قـــبل االقــتـــحـــام). واعــربت مـن ا
وزارة اخلــارجـيــة في بــيـان عن (األسف
الـشـديد لـتعـرض القـنـصلـية الى هـجوم
ـتـظـاهريـن) عـادة هذا مـن قبـل بـعض ا
ـصالح الـعـمل (أمـرا مرفـوضـا ويضـر 
الـــعـــراق وعالقــاتـه مع دول الـــعــالم وال
ـطالب يـتـصل بـشعـارات الـتـظاهـر وال ا
ـاء).ونــدد الـنـاطق بـاسم بــاخلـدمـات وا
اخلـارجـيـة اإليـرانيـة بـهـرام قـاسمي في
تــصــريح وحــمّل (احلـكــومــة الـعــراقــيـة
مـسؤولية حماية األماكن الدبلوماسية)
مــــــحـــــــذرا من (مـــــــحــــــاوالت األيــــــادي
ساس بـالعالقات ـفضوحـة واخلفيـة ا ا
الــوديــة بــ إيــران والــعــراق) وطــالب
قـاسمي (احلكومة العـراقية بالعمل على
ـــتــورطـــ عــلى وجه حتـــديــد هـــويــة ا
الـــســــرعـــة واعـــتـــقــــالـــهم ومــــعـــاقـــبـــة
ثل ). وندد خطـيب اجلمعة  ـسؤول ا
ـــرجع عـــلـي الـــســيـــســـتـــاني بـ(األداء ا
ناصب سؤول وذوي ا الـسيئ لكبار ا
تعاقـبة) داعيا احلـساسة لـلحكومـات ا
فـي خـطــبــته إلـى (الــضـغـط بــاجتـاه أن
تـكـون احلـكـومـة اجلـديـدة مـخـتـلـفـة عن
ســابــقـاتــهــا).ونــددت  مـنــظــمـة الــعــفـو
ـفرط الـدولـيـة في بـيـان بـ(االسـتـخـدام ا
ـا لــلــقــوة من قــبل الــقـوات األمــنــيــة 
يــشــمل اســتــخــدام الـرصــاص احلي). 
ديـنة بأن .وتـفيد الـتقاريـر الواردة من ا

لـديـهم دافع إلبـقـاء الـوضع عـلـى ما
هـو عــلـيه. ويــحـذر كـوبــيـرن من أن
الــعــراق ســيــظل عــلى األرجح رهن
ســوء اإلدارة من حـكـومـة ضـعـيـفـة
ـا يــفـتح الـبــاب أمـام الــعـديـد من
اخملــاطــر حــيث أن تــنــظــيم داعش
سقط لكنه لم يخـتفي تماما كما أن
كونات في تزايد. االختالفات ب ا
كــــمــــا يــــحــــذر من أن تــــلـك األزمـــة
الــســيــاســيــة ســتــمــتــد إلى خــارج
الــعــراق مــشــيــرا إلى أن األطــراف
ا جلأت إلى تنافـسة طا العراقيـة ا
جهـات أجنبـية يخـدمون مصـاحلها

فضال عن مصاحلهم الشخصية.

مـــــســــــؤولي األحــــــزاب األخـــــرى
بحـسب كوبـيرن. ويـرى الكاتب ان
ـشـكـلـة لـيـست في فـسـاد األفراد ا
نظومـة بأكملها حيث ا في ا وإ
تُوزع الـوزارات ب األحـزاب التي
تــسـتــخـدمــهـا كــمـشــروعـات مـدرة
لألمــــوال ومـــصــــادر لـــلــــوظـــائف

باحملسوبية.
وبــــــالـــــرغـم من أن كــــــثـــــيــــــرا من
العـراقي يـريدون تـغييـرا جذريا
إال أن الــــوضع الــــقــــائم يــــصـــعب
اقــتالعه من جــذوره فــهــنــاك 4.5
مـلــيـون شــخص يـحــصـلــون عـلى
رواتب من احلــكـــومــة وبــالــتــالي

في وقت سيء عـلى وجه خـاص في
الــعـراق حــيث تـعــثـرت الــكـتــلـتـان
الـســيــاسـيــتــان الــرئـيــســيــتـان في
تـشـكـيل حـكــومـة بـعـد االنـتـخـابـات
ـانـيــة الـتي جـرت في يـوم 12 الــبـر

اضي. أيار ا
لـكن حــتى إذا  تــشـكــيل حـكــومـة
جــديـدة فــإنـهــا قــد ال تـكــون قـادرة
عـلى إحداث فـرق يذكـر حيث يـقول
مراقـبون إن وزراء كـتلـة رجل الدين
رتبة مقتـدى الصدر التي احـتلت ا
األولى في نـتـائج االنـتـخـابـات على
نـــحــو غـــيـــر مــتـــوقع يـــواجـــهــون
اتــهــامــات بــالــفــســاد كـغــيــرهم من

قــيـادة عـمــلـيـات الــبـصــرة أعـلـنت رفع
حـظـر الـتـجوال الـذي فـرضـته اجلـمـعة
فـي أعـقـاب اعـمـال الـعـنف الـتي رافـقت
ـــظــاهــرات. وأصـــدر رئــيس الــوزراء ا
حـيدر العـبادي أوامر بإحـالة الوحدات
ــــســـؤولــــة عن حــــمــــايـــة األمــــنـــيــــة ا
ــؤسـســات الـرســمـيــة  والـقــنـصــلـيـة ا
اإليـرانـية فـي احملافـظـة  إلى التـحـقيق
لـعــدم قـيـامـهم بـواجــبـاتـهم في تـوفـيـر
احلـماية الالزمة. ووصل أسـطول كبير
دني الى مـن عجالت مـديـريـة الـدفـاع ا
احملـافـظـة.وقـال  بـيـان لـلـمـديريـة امس
ان (أســـطــوالً مــشــكالً من  40 عــجــلــة
ـدني مـحمـلة حـمل تـابعـة الى الـدفاع ا
ــيــاه الـــشــرب وصــلت الى بــقـــنــاني 
ااحملـافظـة  بعد ان قـطعت تـلك القوافل
ــوصـل مـروراً احملــافــظــات كــافــة من ا
بــاحملــافــظــات الـوســطى واجلــنــوبــيـة
لـتـعزيـز الـوحـدة الوطـنـية ولـرد جـميل
ـضـحـيـة) وأضـاف انه (من الـبـصـرة ا
ـؤمل توزيع احلمـولة خالل الساعات ا
ـقبلة ب  أهـالي احملافظة ). وأعلنت ا
االدارة احملـلية في قضاء الـقرنة التابع
لـلمحافظة  عن تسجـيلها انخفاضا في
ـلـحـيـة في نهـر دجـلـة.وقال الـتـراكـيز ا
قـائــمـمـقـام الـقـضـاء مـحـمـد نـاصح في
بــيـان امـس ان (االنـخــفـاض جــاء بـعـد
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كـشف خـبـيـر سيـاسي عـن ركوب
بعض االطراف السيـاسية موجة
التظاهـرات في محافظـة البصرة
كـمـحـاولـة لـتـصـفـيـة احلـسـابـات
ضـمن مـوضـوع تــشـكـيل الـكـتـلـة
االكــبـر  فــيــمــا شـهــدت جــلــسـة
ان امس الـسبت غـياب عدد البـر
كـــبــــيــــر من الــــنـــواب وتــــراشق
بـاالتهـامـات بشـأن مـا يـحدث في
احملــافـظــة من تــراجع اخلــدمـات
وتــدهــور الــوضع االمــني. واكــد
اخلـــــبــــيـــــر واثـق الــــهـــــاشـــــمي
لـ(الـــــــزمــــــان) امس ان (صــــــراع
الـــكـــتـــلـــة االكــــبـــر دخل مـــوجـــة
الـتـظـاهـرات الـتي بـدأت سـلـمـيـة
ـادة ـواطـن كـان وفق ا وحتـرك ا
 38 التي كفلت حق التظاهر لكن
مـــــا حــــدث ان بـــــعض االطــــراف
ـوضوع السـياسـية تـدخلت في ا
واخــرجت تــلك الــتــظـاهــرات عن
ســلـمـيــتـهـا لــتـصـفــيـة اخلـصـوم
واحــراق مـــقــار االحــزاب وكــذلك
ـــبـــاني احلـــكـــومـــيـــة) ضــــرب ا
واضـــــاف ان (الــــــتـــــظــــــاهـــــرات
الـغــاضـبـة خـرجت ضــد الـطـبـقـة
الـسـيـاسـيـة وهـذا مـا سـيـدفـعـهم
بــأجتـاه الـتــفـكـيــر بـجـديــة نـحـو
حــسم مــوضـوع الــكــتـلــة االكــبـر
بــرغم وجــود اشــكــالــيــة كــبــيــرة
وفــرض وصــايـة خــارجــيــة عـلى
الــكــتل الــسـيــاســيــة حلــسم هـذا
االمــر) واوضح الــــهـــاشـــمي ان
ـان شهـدت مقـاطعة (جلـسة الـبر
عـدد كــبـيـر من الــنـواب وتـراشق
بــاالتــهــامــات واذا اســتــمــر هـذا
احلـال  فــأن مــوضــوع الــكــتــلــة
االكـــبــر ال يـــحــسـم بــســـبب عــدم
اتــــفـــاق االرادة الــــســــيــــاســــيـــة
اخلارجيـة على تـشكيل احلـكومة
في ظل ضـــوابـط لـــتـــأجـــيـــلـــهـــا
بـــاالضــــافــــة الى وجــــود ســــتـــة
ــان مــرشـــحــ لـــرئــاســـة الــبـــر

ـنـصب رئـاسـة وخـمـسـة اخـرين 
اجلــمـهــوريـة). وشــهـدت جــلـسـة
مــــجــــلـس الــــنـــــواب تــــراشــــقــــا
باالتـهـامات ومـشـادة كالميـة ب
رئــيس الـوزراء حــيــدر الـعــبـادي
ومــــحــــافظ الــــبــــصــــرة اســــعــــد
الـعـيـدانـي بـشـأن االوضـاع الـتي
تـعـيـشـهـا احملـافـظـة. وقـال بـيـان
ــان عـقـد جـلـسـته امس ان (الـبـر
االستثـنائـية برئـاسة محـمد علي
زيني شـهـدت خاللهـا تـضيف كل
من العبادي والعيداني والوزراء
ـــعــاجلــة االوضــاع ـــعــنــيــ  ا
االمــنــيـة وتــدهــور اخلــدمـات في
الــبـصــرة الـتي شــهـدت تــراشـقـا
باالتـهـامات ومـشـادة كالميـة ب

احلــاضـرين وعــدد من الــنـواب).

ودعــا زيــني خالل اجلــلــســة الى
(وضع خــطـط وســتــراتــيــجــيـات
لــبــنـــاء االقــتــصــاد الــعــراقي من
خالل االعـــتــمــاد عــلـى اقــتــصــاد
مـنتج وتـنـشـيط القـطـاع اخلاص
الــذي يــعـــاني من االهــمــال). من
جـانـبه عـد الـعـبـادي اخلـراب في
الـــبــصــرة هــو ســـيــاسي . واكــد
خـالل اجلــــلــــســـــة ان (مــــجــــلس
الـــــوزراء وجه بــــأرســـــال فــــريق
هام في احملافظة وزاري الكمال ا
ويــــفــــوض بـــكل الــــصالحــــيـــات
الالزمــة) واضــاف ان (اجملـــلس
وافق ايـضـا عـلى اطالق االمـوال
اخملــصــصـة حتـت ادارة الـفــريق
مع صالحـــيـــات اســـتـــثـــنـــائـــيــة
واسـنـاد الـقـوات االمـنـيـة لـفرض

الـقـانـون وتـمـكـيـنـهـا من حـمـايـة
ـمــتـلـكــات الـعـامـة ـواطــنـ وا ا
واخلاصـة). بدورها  قالت وزير
اإلعـمــار والـبــلـديــات آن نـافع أن
ـياه (احملـافظـة تـعـاني من شح ا
ـلـوحـة منـذ ثـمـانـيـنـات الـقرن وا
ـاضي.) واشــارت الى (وجــود ا
ـول من احلكـومة مشـروع مهم 
واليابان بدأ العمل به في 2014
وســـيــتم اجنــازه نـــهــايــة الــعــام
اجلــــاري في حـــــال اســــتـــــقــــرار
األوضــاع األمــنــيــة). واكــد وزيـر
ائيـة حسن اجلنابي أن وارد ا ا
ـياه (مسـؤولـية الـوزراة تـزويد ا
امـــا مــــعـــاجلـــتــــهـــا فـــتــــخـــضع
ــؤســســات اخــرى) مــبــيــنــا ان
(هـنــاك حــاالت تـلــوث لم حتـصل
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أطــلق مـــصــرف الــرافـــدين دفــعــة
جـديـدة من سـلـفـة مـوظـفي دوائـر
الـــدولـــة الـــتـي تـــراوحت مـــابـــ
اخلمـسـة والـعشـرة ماليـ ديـنار
عــن طــــــــــــــريـق ادوات الــــــــــــــدفـع
كتب االعالمي االلكتروني.وقـال ا

لـلـمـصـرف في بـيـان امس انه (
صــرف دفـــعــة جــديـــدة من ســلف
مــوظـــفي دوائـــر الــدولـــة لــنـــحــو
) واضـــاف  ان  1569 مـــوظــــفـــاً
(صرف تـلك السـلفـة  عن طريق
وظف عـبـر رسـالة نـصـية ابالغ ا
نحه الـسلفـة وذلك بعد تخطـره 
ان اســـتـــكــــمل كـــافـــة اإلجـــراءات
ـنـحه ايـاها وصـرفـها القـانـونـية 
عــن طــــــــــــــريـق أدوات الــــــــــــــدفـع
االلــكـتــروني الــتي تــمت تــعــبــئـة
ـــالي الــيـــهــا). وكــان الــرصـــيــد ا
ــنح ــصـــرف قــد وجه فـــروعه  ا
سلـفـة اخلـمـسة والـعـشـرة مالي
ــوظـفي دوائــر الـدولـة في ديـنـار 
بـغـداد واحملـافــظـات أن يـوجـهـوا
الزبائن الـتقد علـى هذه السلف
الـكــتــرونـيــا حـصــرا. وقـال بــيـان
ســــابـق انه ( تـــــوجــــيـه فــــروع
ـــصــرف اخملـــصــصـــة لــتـــقــد ا
ـــوظــفي دوائــر الــدولــة الــســلف 

الـــذين يـــحـــمـــلـــون الـــبـــطـــاقـــات
االلكتـرونيـة بضـرورة حث طالبي
هذه السـلف وتوجـيهـهم ان يكون
الـتــقــد من خالل الــدخــول عـلى

الــروابط االلــكـــتــرونــيــة الــتي 
ـصرف لـغرض وضعـها من قـبل ا
ـعـلـومـات اخلـاصة لـطـالب مـلئ ا
الــســلــفـة واالطـالع عــلى مــعــرفـة
شـمولـه بـها) دعـا الـبـيـان (فروع
صـرف الى الـتـوقف عن استالم ا
نح اليدوي حيث سيتم وترويج ا
رفع طــلب الــســلـفــة عــلى بــطــاقـة
ـوظـف من قـبـل االدارة الـعــامـة. ا
واشـــار الـى انه  تــــخـــصــــيص
الروابط االلكترونيـة للتقد على

السلف ).
صرف شارك  وتابع البيـان ان (ا
في ورشـة عــمل نـظــمـتـهــا رابـطـة
ــصـــارف اخلــاصـــة الــعـــراقــيــة ا
ــركــزي بــالـــتــعــاون مـع الــبــنـك ا
الـعــراقي بـشــأن  نـشــر الـتــوعـيـة
ـشـاركـة 73 مـوظـفـا ـصـرفـيـة  ا
يـــعـــمــــلـــون في  43 مـــصـــرفـــا)
وأوضـح ان ( الــــــورشــــــة اكــــــدت
ضـرورة إنــشـاء مــكـاتب إعـالمـيـة
صارف العاملة في البلد جلميع ا
ــواطـنـ ـا يـســهم في اطالع ا
ـصـرفـيـة عـلى جـمـيع اخلـدمـات ا

والفعاليات اجملتمعــــية ).
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نـشــرت صـحــيـفـة آي الــبـريـطــانـيـة
امس مقاال لـلكاتب باتـريك كوبيرن
بـــعـــنـــوان (إحـــذروا اضـــطـــرابـــات
ـنـطـقـة الـعـراق سـامـة وقـد تـعـدي ا

بأكملها).
ويـــــــرى الــــــكـــــــاتـب أن أســـــــبــــــاب
االحــــتــــجــــاجـــات الــــتـي تـــعــــصف
بـالـبـصـرة مـنـذ مـدة واضـحة وهي
أن الـعراق حتـكمه (نـخـبة سـياسـية
مــصــابــة بــهــوس الــســرقــة) تــديــر

أجهزة الدولة كآلة للنهب.
ويـشـير الـكـاتب إلى أن األزمـة تأتي
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ا ـيـاه اخلـام وا في مـنـظـومـة ا
ـــيــاه). في بـــشـــبــكـــات تـــوزيع ا
غضون ذلك اعـلن وزير الداخـلية
قــــــاسـم االعـــــــرجـي عـن اجــــــراء
تغيـيرات لبـعض القادة األمـني

في احملافظة .
وقال األعرجي خالل اجللسة إنه
( إصــدار الــعــقــوبــات لــكل من
تـظـاهرين وتـركوا اعتـدى عـلى ا
ــؤسـسـات مــواقـعـهـم بـحـمــايـة ا
احلـكـومـية) وأضـاف (سـتـجرى
تغيـيرات لبـعض القادة األمـني
من أجل إعطاء فرصـة الستيعاب
ـوقف) مــشـدداً عــلى (حــمــايـة ا
السفـارات والقـنصلـيات العـربية

والدولية). 
ورأى وزيــــر الـــــدفـــــاع عـــــرفــــان

سلحة غير احليالي ان القوات ا
مــخــولـة بــاطالق الــنــار عـلى اي
مــواطن. واوضح احلــيــالي امـام
ــسـلــحـة ــان ان (الــقـوات ا الــبـر
ليست مـخوله باطالق الـنار على
اي مواطن واجليـش ابن الشعب

ويدافع عنه)
 ورد الـعيـداني عـلى تـصـريـحات
عـنيـ بأن العـبادي والـوزراء  ا
احملافظة حتترق وما سمعته من
الوزراء كأنه في عالم آخر.  واكد
العيداني ان (احملافظة لم تتسلم
واردات الــبـتــرو دوالر وكــذلك لم
يع أحد منذ أن اطلقت العشرة
االف درجـة وظـيفـة لـلـمـحـافـظة)
وبــشـأن قــائـد شــرطـة احملــافـظـة
الـسـابق اشــار الـعـيـداني الى أن

(قــائــد الــشــرطــة مــرتــشي ولــكن
حـديثـنـا عـنه بـدون جـدوى) على
حـــد تـــعـــبــيـــره . الى ذلـك قــررت
شـتركة تـغيير قيادة الـعملـيات ا
تـكـلـيف الــفـريق رشـيـد فـلـيح من
قيادة عمليات البصرة الى قيادة
شـرطة احملـافـظـة بـدالً من الـلواء
الركن جاسم السعدي  كما تقرر
إبــقـاء قــائـد الــعـمـلــيـات الــفـريق
ـنصـبه الـركن جـمـيل الـشـمـري 
بــعــد ســاعــات من قــرار إقـالــته 
فيمـا افادت تـقارير بـتعيـ فليح
قائـد لـلعـمـليـات وجعـفـر البـطاط
لــقــيــادة شــرطــة احملــافـظــة . في
تطور الحق طالبت كل من كتلتي
ســـائـــرون والــــفـــتح الــــعـــبـــادي
وكابينته بتقد االستقالة. وقال
الـنائب عـن كتـلـة سـائـرون حسن
الــعــاقـولي فـي مـؤتــمــر مـشــتـرك
(نـــطــــالب الـــعــــبـــادي بــــتـــقـــد

االستقالة واالعتذار من الشعب)
مــشــيـــرا الى (الــعــمل لــتــشــكــيل
حـكــومـة قـويــة تـلـبي مـتــطـلـبـات

الشعب). 
كما دعـا حتالف الفـتح باستـقالة
احلـــكـــومـــة والـــوزارات بــســـبب
تـقــصـيـرهــا وفـشـلــهـا في صـرف
مــســتــحــقــات احملــافــظــة . وقـال
النـائب احمـد االسدي في مـؤتمر
مـشـتـرك مـع نـواب الـتـحـالف انه
(بـــنــاءً عـــلى االجـــمــاع فـي فــشل
احلــكــومــة ومـــا تــســبــبت به من
اراقـــة دمـــاء االبــريـــاء واعـــتــداء
ـنـدسـ عــلى الـبـصـرة نـطـالب ا
بـاسـتـقـالـة احلـكـومـة والـوزارات
وان تـتــبـنى الــقـوى الـســيـاسـيـة
تشكيل حكومة قوية وقادرة على
تــنـفـيــذ مـطـالـب اجلـمـاهــيـر بـدل
الــوعـود الـتـي لم يـتــحـقق مــنـهـا
شيـئا) الفتا الـى أن (الشعب مل
من الـــــوعــــود واراقـــــة الـــــدمــــاء
قـبلة وسنـعمل خالل الـساعـات ا
على احلوارات لتشكيل احلكومة

قبلة). ا
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ديـر الـعام (نـاجـحة نـتـقدم بـاسـمى مشـاعـر الـشكـر والـعرفـان الى الـست ا
عـبـاس عــلي) عـلى جـهـودهـا الـكـبـيــرة في رفع مـسـتـوى االداء في الـهـيـئـة
وتـعزيز وضـع موظف الضـريبة وعـلى ما حتقق من اجنـاز مهم في صرف
قـطوعة) جلـميع مـوظفي الـهيـئة متـمنـ لهـا دوام التألق (اخملـصصـات ا
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ـائية من مـؤخر ناظم زيـادة االطالقات ا
ـحافـظة مـيسـان والتي قـلعـة الـصالح 
بـلـغت   85 مـتـرا مـكـعـبـا في الـثـانـيـة)
وأوضـح ان (مـعـدل تـلك االطالقـات يـعـد
األعـلى في الـعـام احلالي حـيث سـاهمت
ـلـحـية الى 920 بـانـخـفاض الـتـراكـيز ا
(TDS مـؤكـدا انه ( يـعـد مـؤشـراً جـيد
ـلـحي). وفـرضت قـيـادة لـدفـع الـلـسـان ا
عـمليات البـصرة حظرا جديـدا للتجوال
يـبـدأ مـن الـسـاعة  4عـصـراً الـى إشـعار
آخــر. واعـلـنـت الـشـركــة الـعـامــة لـسـكك
احلـديد استـئناف حـركتهـا اليومـية ب
ـصافي الـنفـطيـة. وقال بـيان ـوانئ وا ا
امس انـه (تنفيذا لتوجيهات وزير النقل
كــــاظـم فــــنــــجــــان احلــــمــــامي تــــواصل
ـواد والبضائع الـقطارات عـملهـا بنقل ا
ـوانئ ومـحطـات الشـحن والتـفريغ من ا
اخملــصـصـة لــلـبـضــائع واحلـاويـات في
رجع الديني عـموم العـراق). فيما أكـد ا
مـحـمد مـهدي اخلـالـصي ان التـنافـسات
ـان هو من عـلى الـكـتـلـة األكبـر في الـبـر
نـتاج عـملـية الـتزويـر الكبـرى في تاريخ
الـغدر بـالشـعب وان األمة بـاتت تخشى
جـعل الـتزويـر والـفسـاد عـرفاً دسـتـورياً
في احلـــيــاة الــســيــاســيـــة ومــســتــقــبل
مـؤسـسـاتـهـا مـشـددا علـى ان  احلرائق
ـــؤســــســـات في الــــتي طــــالت بـــعـض ا
الـبصرة مـفتعلـة إليجاد مـبرر للتـصعيد
األمـني وقمع الشعب ومصادرة حقه في
ـشروعـة. وقـال اخلـالصي في مـطـالـبه ا
بـيان تـلقـته (الزمـان ) أمس  خالل لقائه
بـجمعٍ من اجلـاليات الـعراقـية والعـربية
ـيـة والـثـقـافـية ان واإلسالمـيـة واألكـاد
ـرحلة مـصيريـة في غاية ر  (الـعراق 
األهــمـيّــة وقـد جتــاوزت االحـتــجـاجـات
ـطالبة الـشعبـية مسائـلها الـيومية في ا
ـعيـشـية ـستـلـزمات احلـيـاة ا احملـقـة 
وفــقــدان اخلــدمـات الــضــروريــة كـاألمن
والـعدالـة  جتاوزتهـا إلى ما هو أهم في
بـقاء الوطن ومستقبله السياسي بينما
تــنــشــغل الــســلــطــة والــكـتـل واألحـزاب
بــالــنــزاعـات الــعــقــيــمـة والــتــنــافــسـات
الـسقيـمة على وهم تصـيّد الكتـلة األكبر

ان) . في البر محمد مهدي اخلالصي 


