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طبعة العراق 
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افـادت احـصــائـيــات بـاسـتــشـهـاد
ـتظاهرين والقوات نحو مئة من ا
االمنـيـة واصـابـة مـايـقـارب اربـعة
آالف آخـــــــرين جـــــــراء االحـــــــداث
االمـنـيـة الـتي رافـقت الـتـظـاهـرات
اضية التي اندلعت خالل االيـام ا
في بــغــداد واحملــافــظــات.وافـادت
آخر احصائية باستشهاد  93 من
ــتــظــاهــرين والــقــوات االمــنــيـة ا
واصــابــة مــايـــقــارب اربــعــة آالف

آخرين. واشارت احصائية سابقة
الى سقوط  50 شهيـدا واكثر من
 1900جريح. وبـحـسب مفـوضـية
حـقــوق االنـســان في الـعــراق فـإن
عـدد اجلــرحى بـلغ  3 آالف و978
مــنـــذ الـــثالثـــاء فــيـــمـــا بـــلغ عــدد
ـفــرج عــنـهم ـعـتــقـلـ  567 وا ا
فـوضية قـد اعلنت  365 وكانت ا
في وقت ســابق عن اعــتــقـال 468
ــتــظــاهـريـن حــتى اجلــمــعـة من ا
ـفرج عنهم   289. من اضية وا ا
جهتها اكـدت خلية االعالم االمني

حـــدوث عـــمــــلـــيـــات قــــنص خالل
التظاهـرات. وقالت في بيان امس
(اشرنـا وجـود عمـلـيـات قنص من
ــنــاطق  ادت الى اصــابـة بـعض ا
ـتظـاهرين وافـراد القوات بعض ا
االمنية في محاولـة خللق الفتنة)
مــؤكـــدة (اســتـــشـــهــاد اثـــنــ من
القـوات االمـنيـة ومـواطنـ اثـن
في ساحة الطيران  ومول النخيل
ـنـطــقـة الـبـاب الــشـرقي وشـارع
فـــلـــســطـــ بـــنـــيـــران قـــنـــاصــ
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عـادت احلـيــاة الـطـبـيــعـيـة الى
بــــغــــداد واحملــــافـــظــــات امس
بــالـتــزامن مـع قــرار رفع حــظـر
التجوال . واعلن محافظ بغداد
فالح اجلــزائــري (مـبــاشـرة 16
بــلـــديــة تــابـــعــة لــلــمـــحــافــظــة
عـــمــــلـــيـــات تـــنــــظـــيف وازالـــة
مـــخـــلـــفـــات الــتـــظـــاهـــرات في
الــــــعـــــاصـــــمــــــة). واشـــــار الى
(اسـتمـرار الـتنـسـيق ب امـانة
بـغـداد وقـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد
عـبـر خلـيـة االزمـة لفـتح الـطرق
والــشـوارع الــتي اغـلــقت جـراء
الـتــظـاهـرات). واكـد اجلـزائـري
ان (بــــلـــديـــة الـــزهـــور اجنـــزت
عمـلية ازالـة وتنظـيف الشوارع
الرئـيسة في مـنطقـة احلسيـنية
ــبــاشــرة بــعــمــلــيــة تــرمــيم وا
اجملـلس الـبــلـدي بـعــد تـعـرضه

الى احلـرق). وابـدى مـواطـنون
الكــات ارتــيــاحــهـم لــرد فــعل ا
الـبـلـدية الـتي سـارعت الى رفع
مـخـلـفـات الــتـظـاهـرات لـتـظـهـر
ناطق الـتي شهـدت تظاهرات ا
فـي بـــغــــداد بـــأفــــضل صـــورة

وكــانـهـا لم تـشـهـد ايـة احـداث.
واظـهرت لـقطـات بـثتـها قـنوات
فضائية السـاحات الرئيسة في
بــغـداد وقـد دبت فـيـهـا احلـركـة
منذ الصباح الباكر ليوم امس
وهـي تــــــخــــــلــــــو من اي اثــــــار

للتظاهـر. واوعز رئيس مجلس
الـوزراء الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات
هدي برفع سلحة عادل عبد ا ا
حظر التجـوال بدءا من الساعة
اخلــــامـــــســــة مـن فــــجـــــر امس
السبت. وترددت انباء في وقت
الحـق من يــــــوم امس بــــــشـــــأن
صدور قرار بإعـادة فرض حظر
الـــتـــجـــوال غـــيـــر ان مـــصـــادر
سارعت الى نفي اخلبر. وكانت
الـــقــوات االمـــنــيـــة قــد اغـــلــقت
ـداخل الـى الـعـاصـمـة جــمـيع ا
ــرور بــغـــداد ولم تــســـمح اال 
احلـاالت الـطـارئـة واالنـسـانـية.
ان محمد فيمـا دعا رئيس البـر
احلـلــبــوسي الى فــتح حتــقـيق
عاجل في االحـداث التي رافقت

التظاهرات.
ـــان  ووجـــهت رئــــاســـة الــــبـــر
جلـنـتي االمن والـدفـاع وحـقوق
االنــســان الــنــيــابــيــتــ بــفــتح

حتـقــيق بـاالحـداث. واكـد بـيـان
ـــان يـــؤكــــد حـــريـــة ان (الـــبــــر
الـتـظـاهر الـسـلـمي التـي كفـلـها
ــادة 38 الــدســـتــور بــحـــسب ا
ـفـرطة وعـدم اسـتخـدام الـقوة ا
ــتــظــاهــرين).وادى اغالق مـع ا
مــحـطــات الــوقــود الى ارتــفـاع
حــاد في اســعــار الـوقــود االمـر
الذي اضطر سائقي االجرة الى
الــتــزود بــالــوقـود مـن الــسـوق
الـــســــوداء ورفع اجــــورهم الى
ـــواطــنـــ الــذين حـــد فــاجـــأ ا
صـدمـوا قـبل ذلك بـارتـفـاع حاد
ـواد ومنـها في اسـعار بـعض ا
عــبـــوة الـــغـــاز الـــســـائل الـــتي
ارتـفـعت من سـبـعـة آالف ديـنار
الى  25 الـــفـــا قـــبل ان تـــعـــود
االمور الى طـبيـعتـها امس. من
جــهــته اتـصـل مـحــافظ ذي قـار
هاتفـيا برئـيس الوزراء وطالبه
بـــاجــــراءات اســــتــــثــــنــــائــــيـــة

لـلـمـحـافــظـة لـتـحـسـ اوضـاع
ــــطـــالب االهـــالـي وتـــلــــبـــيـــة ا
الـشـعـبـيـة. وكـانت الـتـظـاهرات
الـــتـي شــهـــدتـــهـــا ذي قـــار هي
االعــنف بـ احملــافـظــات حـيث
ادت الى ســقـوط عـدد كـبـيـر من
الشهداء واجلرحى كما اندلعت
ــبــنى فــرع نــقــابــة الــنـــيــران 
ـهــنـدسـ في ذي قـار قـبل ان ا
تــســـتــعــيـــد الــقــوات االمـــنــيــة
الــــســـــيـــــطـــــرة عــــلـى مــــبـــــنى
ـنافذ احملافـظة.واعـلنت هيـئة ا
احلــــدوديــــة دخـــول  275 الف
مـســافــر من الــعــرب واالجـانب
نافذ احلدودية للمشاركة عبر ا
فـي زيــارة اربـــعـــيــنـــيـــة االمــام
احلس عـليه السالم في وقت
اسـتـأنف الـزائـرون الـعـراقـيون
ســــيـــرهم عـــلـى االقـــدام نـــحـــو
مـحــافـظـة كــربالء من مــخـتـلف

احملافظات الداء الزيارة. 
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ــتـــحـــدة احلـــكـــومــة دعـت اال ا
ـــتـــظـــاهـــريـن في الـــعـــراق الى وا
احلــوار لـوقف الــتـصــعـيــد فـيــمـا
طــالـبت مــنـظــمـة الــعـفــو الـدولــيـة
بـتـشـكيل جلـنـة لـلنـظـر في مـطالب
ــتـظـاهـرين تـخــتـلف عن الـلـجـان ا
الــســابـقــة. وافــاد بـيــان ان االمـ
تحدة غوتيريش انه الـعام لال ا
يـــراقب اوضـــاع الــعـــراق ويــدعــو
ـــتـــظـــاهـــرين الى احلـــكـــومـــة  وا
احلــوار من اجل وقف الـتــصـعـيـد.
وابـــدت قــوات الــتــحـــالف الــدولي
حملـاربـة داعش قـلـقهـا ازاء سـقوط
ضـحـايا جـراء الـتظـاهـرات واكدت
فـي بيان ان (اخلـسائر في االرواح
ــدنـيـ وقـوات واالصــابـات بـ ا
االمـن  الـعـراقـيـة تــبـعث عـلى بـالغ
الـــــــقـــــــلـق) مـــــــشـــــــيـــــــرة الى ان
(الــتـظــاهــرات الـســلـمــيــة عـنــصـر
قراطيات). اساسي في جميع الد
واعـربت منظمة الـعفو الدولية عن
امـلهـا في ان ال تكون الـلجـنة التي
سـتؤلفها احلكومة الـعراقية للنظر
ـــتـــظـــاهـــرين مـــثل فـي مـــطـــالب ا
الـلجـان السـابقـة التي لم تـثمر عن
نـتائج ملموسة. من جهتها اعربت
اجلـامـعـة الـعـربـيـة عن قـلـقـها ازاء
اوضــاع الـعـراق وابــدى امـ عـام
اجلـامعة احمد ابو الغيط في بيان
اسـفه لسقـوط ضحايـا في صفوف
تظاهرين وقوات االمن العراقية. ا
ــمـثــلــة اخلـاصــة لألمـ وكــانت ا
ـتــحـدة في الــعـراق الــعـام لـأل ا
جــيـنــ هـيــنــيس بالسـخــارت قـد
اعـــربت عـن قــلـــقـــهـــا الــبـــالغ إزاء
الــعـــنف الــذي رافق الــتــظــاهــرات
وأســـفــهــا لـــوقــوع ضــحـــايــا بــ
ــتــظــاهــرين والــقــوات األمــنــيـة ا
ودعـت إلى التـهدئـة وجددت تـأكيد

احلـق في االحــــــتــــــجـــــاج.وحــــــثت
بالسـخارت في بيان السلطات على
(تـوخي ضـبط الـنـفس في الـتـعامل
مـع االحـتـجـاجـات لــضـمـان سالمـة
ـتـظاهـرين السـلمـيّ مع احلـفاظ ا
عــلى الــقـانــون والـنــظــام وحـمــايـة
ــمـتــلــكــات الــعــامـة ــواطــنــ وا ا
واخلــــاصــــة). بــــدورهــــا  أعــــربت
الـسـفـارة األمـريـكـيـة في بـغـداد عن
أســفـــهــا إلســتــخــدام الــعــنف ضــد
ـتظاهرين وطالبت بتخفيف حدة ا
الـتـوتـر. وأكـد الـسفـيـر الـبـريـطاني
لــــدى بــــغــــداد جـــون ويــــلــــكس أن
الـتـظاهـرات الـتي يشـهـدها الـعراق
(تـسـتـحق االحـتـرام جتـسـيداً حلق
الـتظاهر السلـمي)  مطالباً القوات
األمــــنــــيـــة الــــعــــراقــــيـــة بـ(ضــــبط
الــنــفس).واعــربت الـبــطــريـريــكــيـة
الــكــلــدانــيــة عن اســفــهــا الــعـمــيق
لسقوط ضحايا جراء االحتجاجات
ودعـت في بيان اجلميع الى تغليب
ــصـلــحـة الــعـامــة واعـتــمـاد لــغـة ا
ـرجـعـية الـديـنـية احلـوار.وادانت ا
فـي الــــــنــــــجـف االعــــــتــــــداء عــــــلى

ــتــظـاهــرين وقــالت انــهــا تـرفض ا
ـسـاس بافـراد الشـرطة واالجـهزة ا
االمــــنـــيـــة .وشـــدد خــــطـــيب صالة
اجلـــمـــعـــة احـــمــد الـــصـــافي عـــلى
ضـرورة  ان تــبـادر الـكـتل الـكـبـيـرة
الـتي انـبـثـقـت عنـهـا احلـكـومـة الى
تـغيير منهجها جتاه االصالح . من
جـهته اكد رئيس الوزراء عادل عبد
ا ورد في ـهدي التزام احلكومة  ا
ـرجعية الـدينية. ـرجعية ا خـطبة ا
بــدوره دعـا زعـيم الــتـيـار الـصـدري
ا احلـكومة الى استقالـة جماعية 
فـيهـا رئيس الـوزراء وقال فـي بيان
ان عـلى احلكومة ان تستقيل (شلع
قـلع) حـقـنـا لـلدم الـعـراقي كـمـا دعا
نـــــواب ســــائـــــرون الى تـــــعــــلـــــيق
عضويتهم في مجلس النواب حتى
تــقـدم احلــكــومـة بــرنـامــجـا يــخـدم
الـعـراقـي . واعـلن نـواب سـائرون
تــعــلــيـق عــضــويــتــهم في مــجــلس
ن فـــيــهم نـــائب رئــيس الـــنــواب 
ـان حـسن الــكـعـبي الـذي اكـد الــبـر
انـه يعـلـق عضـويـتـه حل حتـقـيق

طالب الشعبية .  ا

اجـــراءات مــكـــافــحــة الـــفــســاد
واطـــلع عــــلى تـــقــــريـــر ديـــوان
ــالــيــة بــشــأن مــلف الــرقــابــة ا
عــــقــــارات الــــدولــــة الســــيــــمـــا
ـنــطــقـة ــوجـودة مــنــهــا في ا ا
اخلـضـراء لـلـوقـوف عـلى حـجم
التجاوزات الواقعة عليها واكد
انه اوعـــــز الى اجلـــــهــــات ذات
ـالـيـة الـعـالقـة بـدءا من وزارة ا
ودائـرة عقـارات الدولـة باتـخاذ
ــا فـيــهـا اجــراءات قـانــونـيــة 
اقــامــة دعـــاوى امــام الــقــضــاء
بـــــشـــــكـل عـــــاجل مـع اتـــــخــــاذ
اجـراءات قـانـونـيـة بـخـصـوص
الـعقـارات التي تـتـجاوز عـليـها
االحـــــزاب واجلـــــهـــــات غـــــيـــــر
الرسمـية واالشخـاص . وناشد
الــبــيـــان مــجــلس الــوزراء بــأن
ـــكــافـــحــة تــكـــون مــعـــاجلــاته 
الـفسـاد جذريـة وحـقيـقيـة واكد
ـوجـهة اجملـلس بـطالن التـهم ا
الى وزير الصحـة التي تزامنت
ه اســـتــــقـــالـــته الى مـع تـــقـــد
رئــيس الــوزراء الــتي رفــضــهـا

االخير وقرر منحه اجازة.

ــطـالب اجلــمــاهـيــريـة بــشـأن ا
وملفات النفط وعقارات الدولة
تـــضـــمـــنت ايـــضـــا اقــالـــة الف
مــوظف مـــتــهــمـــ بــالـــفــســاد
ــــالي كــــمـــا نــــاشـــد االداري وا
مـــجـــلـس الـــوزراء بـــأن تـــكــون
ـكــافــحـة الــفــسـاد مــعــاجلـاتـه 

جذرية وحقيقية.
وعـقــد اجملـلـس جـلــسـة طــارئـة
ـــهــدي اطــلع بـــرئــاســة عـــبــد ا
خاللــهــا عــلى تــقــريــر لــهــيــئــة
الـــنــــزاهـــة بــــشـــأن الــــقـــرارات
اخلاصة بقضـايا الفساد. وقال
بيـان إن اجمللس قـرر اقالة الف
مــوظف من مــخـتـلـف الـدرجـات
الـــوظــيــفـــيــة ومن مـــؤســســات
حــكــومـيــة مـخــتـلــفـة مــتـهــمـ
الي واشاد بالفساد االداري وا
بالقرارات التي اتخذها مجلس
القـضاء االعلى بـرئاسـة رئيسه
ـتـعـلقـة بـتـعـزيز فـائق زيـدان  ا
ــــــواطن بــــــالــــــدولـــــة ثــــــقـــــة ا
ومـؤسـسـاتـها . واشـار الى انه
تــابع اخلـطــة الــتي وضــعـتــهـا
وزارة الـــــنــــفط فـي تــــنـــــفــــيــــذ

اجلمهورية برئيس وبحث معه
ـطالب الـشعـبية سبل حتـقيق ا
ــهــدي قــد تــرأس وكــان عــبــد ا
ـاضي جـلسـة طـارئة االربـعاء ا
جملــــلس األمن الــــوطـــنـي عـــلى
خـلفـية التـظاهـرات اكد خـاللها
ان اولــويــات احلــكــومــة تــركــز
عـلى حتـقـيق تـطـلـعـات الـشعب

شروعة .  ا
ـهـدي في بـيـان ان وقـال عــبـد ا
(اولـويـات احلكـومـة تـركـز على
حتـــقــيـق تــطـــلـــعـــات الــشـــعب
ــطــالــبه حــيث واالســتــجـــابــة 
حرصنا منذ البداية على وضع
حــلــول حـقــيــقـيــة لــلـكــثــيـر من
ـتـراكمـة ومـستـمرون ـشاكل ا ا
بـــالـــعــمـل عــلـى حتــقـــيـــقـــهــا)
واضــــــــاف (النــــــــفــــــــرق بــــــــ
ــارسـون ــتـظــاهــرين الــذي  ا
حقهم الـدستوري وبـ القوات
االمـنــيـة الــتي تــؤدي واجـبــهـا
ـتظاهرين بحفظ امن الوطن وا

متلكات العامة).  وا
من جهته اتـخذ اجمللس االعلى
ـكـافحـة الـفسـاد قـرارات مهـمة

لـتـعـزيز ارادة االصـالح).واتفق
اجملـتمـعـون على(تـشـكيل جلـنة
ـطـالب رســمـيـة لـلـتـعـاطي مع ا
اآلنـية  لـلمـتظـاهرين) مـؤكدين
(دعم احلكومة ومجلس النواب
 لـتـحـقـيق االصالحـات وتـلـبـية
تطلعات الشعب ووضع جداول
زمـــــنــــيـــــة لــــتـــــحــــقـــــيق هــــذه
ـــــطــــــالـب)مــــــشـــــيــــــريـن الى ا
ــــســـؤولـــيــــة الـــقـــانــــونـــيـــة (ا
واجملــتـــمـــعــيـــة في مـــواجـــهــة
ندس الـذين يريدون حتويل ا
ـــــطــــالـب عن مـــــســــاراتـــــهــــا ا
الـســلـمـيــة). وقـبـيل االجــتـمـاع
اسـتـقـبل صـالح رئـيس الوزراء
وبـحث مـعه تـداعـيـات االحداث
اجلـــــاريـــــة واكـــــد له ضـــــرورة
حتــقــيـق تــطــلـــعــات الـــشــبــاب
ـتورطـ بالـعنف. ومـحاسـبة ا
وبـــحـــسب بــــيـــان فـــقـــد اتـــفق
اجلــانـبـان خالل لـقـائـهـمـا عـلى
مـحـاسبـة الـذين قـامـوا باطالق
الـــــــــرصــــــــــاص احلـي عــــــــــلى
ــتـظـاهـرين والـقـوات االمـنـيـة ا
.الـى ذلـك الــــــــتـــــــــقى رئـــــــــيس

وتـــشـــكـــيل مـــجـــلس اخلـــدمـــة
االحتـادي) مـشـيـرا الى اهـمـية
(الــــتــــعـــاون بــــ احلــــكــــومـــة
ـان والـسلـطة الـقـضائـية والـبر
ـــبـــاشـــرة التـــخـــاذ اجـــراءات ا
بقضايـا الفساد ومـلفاته ). كما
اكد االجتماع على(توفير فرص
الـعـمل والـقـضاء عـلى الـبـطـالة
مـن خالل الـــــتــــوزيـع الــــعــــدال
لــلــتـعــيــيـنــات والــتـوظــيف في
الــقــطــاع احلــكــومي وتــوســيع
الــعـمل في قـطــاع االسـتـثـمـار).
ولــفت اجملـتـمـعــون الى اهـمـيـة
(تــــأمـــــ الـــــظــــروف الـالزمــــة
ا ابرمـته احلكومة للمـباشرة 
مـن اتـــفـــاقـــات مـع الـــشـــركـــات
ـــــشــــــاريع والـــــدول الجنــــــاز ا
مــــشـــــددين عـــــلى الـــــكــــبـــــرى)
ضـرورة(الــعـمل بــخـطط بــنـاءة
من اجل تــوفـيـر الــسـكن الالئق
لـــلــجــمـــيع ومــراعـــاة حتــســ

احلـدود الــدنـيــا لـدخل الــفـرد)
مـــؤكـــدين (اهـــمـــيـــة  احـــتـــرام
احلـــراك الـــشـــعـــبي الـــســلـــمي
واسـتـثـمـاره كـوسـيـلـة مـضـافة

ــــفــــرطــــة في الــــتــــعــــامل مع ا
عاجلات االحداث). وفي اطار ا
الــرامـــيـــة لــتـــحــقـــيق مـــطــالب
ـــتــظــاهـــرين اكــد االجـــتــمــاع ا
عـلى(الــشـروع الــفـوري بــاقـرار
قــــــــــــانـــــــــــونـي مــــــــــــجـــــــــــلـس
والـضـمـان االجـتـماعي االعـمـار

الـعـسكـرية واالمـنـية وتـفـانيـها
في خــــــدمــــــة الـــــوطـن). واكـــــد
االجتماع على(التعجيل باتخاذ
اجــراءات حتـــقــيـــقـــيــة بـــشــأن
مـــاحـــصل فـي الـــتـــظـــاهــرات)
مــشـــددا عــلى ضـــرورة (ضــبط
الـنـفس ومـنع اسـتـخـدام الـقوة

والــــتــــعـــبــــيــــر الـــســــلــــمي عن
احـتــجـاجـهم) مــبـديـا تــقـديـره
ـسـؤول لـ(احلـرص الـوطـني وا
ــــتــــظــــاهــــرون الــــذي ابـــــداه ا
الــسـلـمــيـون لــلـحــمـافـظــة عـلى
االمن). كــمـــا ابــدى االجــتــمــاع
ـهم لـلـقـوات تــقـديـره لـ(الـدور ا
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دعـــــا اجــــتــــمـــــاع الــــقــــيــــادات
الـسيـاسـية الـذي عـقد امس في
قصـر الـسالم بدعـوة من رئيس
اجلــمــهـوريــة بـرهـم صـالح الى
الــتــعــجــيل بــاتــخــاذ اجــراءات
حتقيـقية بـشأن سقـوط ضحايا
في الـتـظـاهرات الـتي شـهـدتـها
بغداد وعدد من احملافظات منذ
ـــــاضي مـــــؤكــــدا الــــثـالثــــاء ا
الشروع الفـوري باقرار قانوني
والــضـــمــان مـــجــلـس االعــمـــار
االجـتـمــاعي وتـشـكــيل مـجـلس
اخلـــدمـــة االحتـــادي وتـــوفـــيـــر
فـــرص الــــعــــمل والــــتـــوظــــيف
الـــعــادل. وحـــضـــر االجــتـــمــاع
رئـــيــــســـا مـــجــــلـــسي الـــوزراء
ــهــدي والــنـــواب عــادل عــبـــد ا
ومـــحــمـــد احلــلــبـــوسي وقــادة
الـكــتل واالحـزاب الــسـيــاسـيـة.
وبــــحــــسب بــــيــــان فــــقــــد اكـــد
االجـــتــمـــاع (ضــرورة احـــتــرام
قـراطـية الـكامـلة ـبادىء الـد ا
ـــواطــنـــ في الــتـــظــاهــر لق ا

ظـروف اســتـثــنـائـيــة وان جـمـيع
الـــطــــائـــرات ســــواءً الـــتــــابـــعـــة
لـلــخـطـوط اجلـويــة الـعـراقـيـة او
لـلــشـركـات الــعـربـيـة واالجــنـبـيـة
ـقررة). انـطلـقت في مـواعـيدهـا ا
ونـفت الــسـلـطـة في بــيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس (االنـــبـــاء الـــتي
حتــدثت عن تــوقف ســيــر حــركـة
تـطلبات مـنظمة الطائرات وفـقا 

دني الدولي).  الطيران ا

كان يقوم بجـولة تفقدية لالطالع
عـــلى حــركــة الــســـفــر في مــطــار
بــغـــداد الــدولـي امس (ان اعــداد
الطائـرات التي تمـر عبر االجواء
الــعــراقـيــة ارتــفـعـت خالل االيـام
اضيـة لتـصل الى نحو الثالثـة ا
 900 طائـرة بـاليـوم بـينـها 600
عـابـرة و 300 لالقالع والـهـبـوط
ـطـارات الـعـراقـيـة) مـشـيرا في ا
الى (عـدم تـأثر مـطـار بـغـداد بأي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكد وزيـر الـنقل عـبـد الله لـعـيبي
ان حركة مرور الطائرات العابرة
لـالجـــواء الــعـــراقـــيـــة مـن اوربــا
واسـيا سـارت بـوتـيـرة طبـيـعـية
ولم تتأثر باالوضاع التي جنمت
عن التظاهرات الشعـبية العفوية
الـتي شــهـدتـهــا بـغـداد وعـدد من
احملـافـظـات.  وقـال لـعـيـبي الـذي
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بغداد من  1966حـتى تقاعده عام 1983. وكان في عام
 1077 – 1976قد تـفـرغ علـمـيا في االحتـاد الـسوفـيتي
ونـال شهـادة (نـاؤوك) مع لـقب (بـروفسـور) وهـو يـتقن
ـام الــكــرديـة والــعــربـيــة والــروسـيــة والــفـارســيــة وله ا
بالـتركـية واالنـكلـيـزية كـتب ابحـاثه ومقـاالته في صحف
كرديـة وعربية واصدر اكثر من ثالث كتابا في العربية
والـكرديـة مـنـهـا: (الـواقـعـيـة في االدب الـكردي) 1966
و(ادب الـفـولـكـلـور الـكـردي)  1970و(الـشـعـر الـكـردي)
.(  1980و(ديــوان احــمــد مـخــتــار جــاف شــرح وتــقـد
1986 .وتذكر له انشطة حركية بتأسيس جمعيات ادبية

كردية وهو من الطليعة االدبية في النضال الكردي. 
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فـكر واالديب والـناقد نعت االوسـاط الثـقافـية واالدبيـة ا
ـوسوعـية الـكرديـة عز الـدين مصـطفى رسول عـني با ا
الذي تـوفى في مسقط رأسه السليـمانية يوم اخلميس
ــاضي حــيث نــشــأ فــيـــهــا واكــمل دراســته االولــيــة. ا
والــراحل من مـوالــيـد 1934 . وقـد درس مــدة في كــلـيـة
االداب بــجـامـعـة دمـشق واكـمـل دراسـته اجلـامـعـيـة في
كلـيـة الـتـربـيـة بجـامـعـة بـغـداد عام  1959ثم انـضم الى
دورة في الــلــغــة الــروســيــة في مــوســكـو 1959 –1960
وحصل عـلى شهادة الكـانديدات (الدكـتوراه) من معهد
االسـتـشراق في جـامـعـة بـاكو  1963وعـمل في جـامـعة
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اكـد رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمد
نتسب احلـلبوسي عودة جمـيع ا
ـفـسـوخـة عـقـودهم الى االمـنـيـ ا
اخلـدمـة في جـميـع منـاطق الـعراق
مـن زاخــــو الى الــــفـــاو ,والــــتــــقى
احلــلـبـوسي امـس بـنـحـو  100من
ـــتــظـــاهــرين في مـــبــنى ـــثــلي ا
مـجلس النواب. وحتـدثوا باسهاب
عـيـشيـة واخلدمـية عن مـطـالبـهم ا
وضــرورة مـحـاربـة الــفـسـاد وقـطع
دابـــر الــفــاســـدين واســتـــعــرضــوا
ـــطـــالب الــتـي تــخـص الــشـــبــاب ا
وابــدوا اســتــيــاءهم من اســتــغالل
ــنـاصـب الغـراض شــخـصــيـة في ا
ــانـيــ واعـضـاء اشــارة الى الــبـر
مــجــالس احملــافــظــات مــطــالــبــ
بـتـعـديل قـانـون االنـتـخـابـات. وفي
مـــعــــرض ردوده عـــلى االراء الـــتي
طـرحت اكـد احلـلبـوسي ان (جـميع
ـفسـوخة عـقودهم في ـنـتسـب ا ا
جــمــيع مــنـاطق الــعــراق من زاخـو
الـى الفـاو سيـعودون الى اخلـدمة)
. واشــــار الى (تــــخــــصـــيص 100
الـف وحــدة ســـكـــنـــيـــة لـــلـــعـــوائل
احملـرومـة وتـقد الـدعم لـصـندوق
االســكــان من اجل دعم مــتــوسـطي
الــدخل وتـســهـيل حــصـولــهم عـلى
قــــروض مـــيــــســـرة وتــــســــهـــيالت
مـصرفية معفـية من الفوائد). واكد
احلـلبوسي (ضرورة االستثمار في
الــقـطـاع الـســكـني لـلـمــضي بـآلـيـة

االســتـثــمـار لـلــشـركــات االجـنــبـيـة
واحملــــلــــيــــة) داعـــيــــا الـى (ثـــورة
كـافـحة آفـة الـفسـاد كـما حـقـيقـيـة 
واجــهـنــا من قــبل تـنــظـيم داعش).
ـــــــقــــــرر ان يــــــلـــــــقي وكـــــــان من ا
احلـلبوسي كلمة بعد استماعه الى
ـتـحـدثـ بـحـسب مـا نقل جـمـيع ا
الـــتــــلـــفـــزيـــون احلــــكـــومي.وكـــان
ـــثــــلي احلــــلــــبــــوسي قــــد دعــــا 
الـتـظـاهـرات الى حـضـور اجلـلـسـة
لـلـتـفاوض وتـكـفل بـضمـان امـنهم.

واكـد في كـلـمـة مـتـلـفـزة مـساء اول
امـس انه سيشـارك في التـظاهرات
(اذا مـا تقاعـست الدولة  عن تـنفيذ
ــطـــالب) واشــار الى (من اليــقــدم ا
خـدمـة البـنـاء شـعـبه اليـسـتـحق ان
ـــســـؤولـــيـــة). وجــدد يـــكـــون في ا
ـــثــلي احلـــلــبـــوسي دعـــوته الى 
الــتـظــاهــرات الى حـضــور جـلــسـة
مـجلس النـواب للتفاوض ورأى ان
(الــــتــــظــــاهــــرات درس مــــهم لــــكل
ـسؤولـ والقـوى السـياسـية في ا

الـعـراق) مـؤكـدا احلـاجـة الى(ثورة
كـافـحة حـيـتان الـفـساد) حـقـيقـيـة 
وشـــدد عـــلى (وجـــوب االســتـــمــاع
ـتـظـاهـريـن واالسـتـجـابة ـطـالب ا
لــــهـــا مـن خالل ثــــورة اجـــرائــــيـــة
واطن ). الى ذلك اجرت يـلمـسهـا ا
ـتابـعـة في مجـلس الوزراء خـلـية ا
ـــــثــــلـــــ عن مـــــفــــاوضـــــات مع 
ـــتـــظـــاهــريـن في بـــغــداد وســـبع ا
مـحافظات اخـرى . وافادت مصادر
اجملــلس بــان اخلــلــيــة اســتــقـبــلت

ـثل عن التظاهرات في عدد من
مــنــاطـق بــغــداد امس من بــيــنــهــا
احــيـاء اور والــبـنــوك والـطــالـبــيـة
والـشاجلـية والـقاهرة واحلـسيـنية
والــبـلــديـات والــزعـفــرانـيــة وبـوب
الــشـام والــغـديــر ومـنــاطق اخـرى.
ثلي وتـفاوضت اخللية امس مع 
ــتـظـاهـرين من مــيـسـان واحلـلـة  ا
والــــنــــاصـــريــــة  ودعت اخلــــلــــيـــة
ــــــؤثـــــرة في احلـــــراك االطـــــراف ا
اجلـمـاهيـري في جمـيع احملافـظات
الى الـتـفـاوض. ومـكـثـت مـجـمـوعة
ـتظاهرين في سـاحة التحرير من ا
امـس بــانـــتــظـــار نــتـــائج لـــقــاءات
ـــثــلــيـــهم مع رئـــاســتي الــوزراء
ـان. وتـرأس رئـيـس الوزراء والـبـر
هـدي اجتـماعـا للـقادة عـادل عبـد ا
االمـنـيـ  في مـقـر قـيـادة الـشـرطـة
االحتـاديـة بحـضـور وزيري الـدفاع
والـداخـلـيـة دعـا خاللـه الـسـلـطـت
الـتشـريعيـة والقـضائيـة الى العمل
ـطلـوبة ـشـترك لـتنـفـيذ اخلـطط ا ا
واعـلن الـتـزام احلـكـومـة الـنـهوض
بـــواجــبـــاتــهـــا.  واصــدر مـــجــلس
الــوزراء بـيـانــا اكـد فــيه ان (هـنـاك
تــمـيــيــزا واضـحــا بـ الــضـحــايـا
تظاهرين السلمي او سـواء من ا
الــقــوات االمــنــيــة الــتي حتــمــيــهم
) مضيفا ـعتدين غيـر السلميـ وا
ـــعـــتـــدون غـــيـــر انـه(ســـيـــعـــاقب ا
هـددون للـنـظام الـعام الـسـلمـيـ ا
ـتسبـبون عمدا والـسلم االهلي  وا
بـسقوط ضحايـا) مشيرا الى (عدم

ــتــظــاهــرين وجــود تـــفــرقــة بــ ا
ــكـلـفـ وابــنـاء الـقـوات االمــنـيـة ا

تـظـاهـرين والـوطن). بـحـفظ امـن ا
وافــاد بـ(الـبــدء في اجـراء حتــقـيق
مـهـني للـوقوف عـلى اسبـاب وقوع
ضـــحــــايـــا واصـــابــــات وتـــدمـــيـــر
ـمتلكـات العامة واخلـاصة) الفتا ا
الـى (تــــشـــــكـــــيل جلـــــان ســــبـــــقت
ــطـــالب الـــتـــظــاهـــرات تـــتـــســلـم ا
الـشعبية والعمل على تلبيتها وفق
الـــــــقـــــــانــــــون). ودعـــــــا اجملـــــــلس
الى(الـتهدئة وتفـويت الفرصة على
) مـؤكـدا ان ( اولـويـات ـتـربـصـ ا
احلـكومـة حتقـيق تطـلعـات الشعب
ـطــالـبه ــشـروعــة واالسـتــجـابــة  ا
الــعــادلـة ) مــشــيــرا الى (احلـرص
عـلى وضع حلول حـقيقـية وجذرية

تراكمة منذ عقود).  للمشكالت ا
واعـلن وزير الداخلية ياس طاهر
الـــيـــاســري عـن مـــوعــد مـــبـــاشــرة
فـسوخة عقودهم بعد ـنتسب ا ا
ــــان اعـــــادتـــــهم الى قـــــرار الــــبـــــر
الــوظــيــفـة. وقــال الــيــاسـري خالل
اجــتـمـاع خـلـيــة االزمـة الـتي تـضم
نـحـو عشـرة وزراء ومـحافظ بـغداد
وقـيادات امنية ان (مـوعد مباشرة
ــفـســوخـة عـقــودهم سـيــكـون في ا
ــــقـــبل). االول مـن كـــانــــون االول ا
وعـد حددته وزارة واكـد (ان هـذا ا
ـالية انسجامـا مع التخصيصات ا
ـالـيـة لرواتـب الذين سـيـبـاشرون ا
الـــــعـــــمل فـي جـــــمـــــيع مـــــفـــــاصل

الـــوزارة).
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ان امس تظاهرين في بغداد واحملافظات يقدمون مطالبهم لرئيس مجلس النواب خالل لقاء بهم في مبنى لبر ثلو ا  ∫¡UI


