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عـدت وزيـرة الـتـربـيـة سـهـا الـعلي زج
دارس في التظـاهرات  عملية طـلبة ا
مــــرفـــوضـــة وأكــــدت أن الـــتـالمـــيـــذ
الكـات مــودعــون أمـانــةً في أعــنــاق ا
الـتــدريـسـيـة. وقـالت الـعـلي في بـيـان
دارس امـس إن (مـحـاولـة زج طـلـبـة ا
في الـتظاهرات األخيرة عبر إخراجهم
ـــــدارس أو الـــــســـــمـــــاح لـــــهم مـن ا
بــالــتــظــاهــر داخــلــهــا هــو عــمــلــيــة
ــكن الــقــبــول بــهـا). مــرفــوضــة وال 
وشــددت عـلى أن (الـتالمـيـذ مـودعـون
الكـات التدريـسية أمـانةً في أعـناق ا
ـــدارس لــــلـــحـــفـــاظ عـــلى وإدارات ا
سـالمــــتــــهم وضــــمــــان عــــدم زجــــهم
وأدجلـــتـــهم بـــأي شـــأن ســيـــاسي أو
غــــيـــــره نــــظــــراً ألنــــهـم دون الــــسن
الــقـانــونـيــة وألن الـتــصـرف األخــيـر
ـكن أن يـعرضـهم لـلخـطـر). وأهابت
الكـــات الـــتــدريـــســـيــة الـــعـــلي بـ (ا
ـدارس فضالً عن مـديريات وإدارات ا

الـــتـــربــيـــة في عـــمــوم احملـــافـــظــات
بـاحلفاظ عـلى التالميذ وعـدم السماح
ــــدارس حتت أي بــــإخــــراجــــهم من ا
ظــرف إال عــنــد انــتــهــاء مــدة الـدوام
الــرســمي وعـودتــهم إلى مــنــازلـهم).
وأكــدت أن (مـــديــريــات الــتــربــيــة في
احملــافـظـات ومـنـهـا مــحـافـظـة بـغـداد
مــسـؤولـة بـالـدرجـة األولى اداريـاً عن
ــدارس الـتـي تـرتــبط بـهــا وان هـذه ا
ــسـؤولــيـة حتـديــداً هي مـســؤولـيـة ا
مـجالس احملـافظـات ال وزارة التـربية
وتـعتـبر هي مـرجعـيتـها األولى وهي
مـلزمـة بتطـبيق ما يـصدر عن الوزارة
من تــعــلـيــمـات حتــرص عـلى الــنـأي
ـتـاجرة بـالـتالمـيـذ عن استـغاللـهم وا
بـأصــواتـهم). من جـهـتـهـا نـفت وزارة
الــتـعــلـيم الــعــالي والـبــحث الـعــلـمي
وجــود اي اعـتـصـام او تـظـاهـر داخل
ؤسـسات الـتابـعة لـها. اجلـامعـات وا
وقـــالت انـــهــا لم تـــعط اي تـــرخــيص
بـذلك. ودعـت (الـطـلـبـة والـتـدريـسـي
الـى االلــتــحــاق بــشــكل طــبــيــعي الى

الـدوام االحـد. وحـذرت في بـيان امس
ـغــرضـة الـتي تـبث (من الــشـائـعـات ا
عـبر الصـفحات االلـكترونـية الوهـمية
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أكــد الــرئـيـس األمـريــكي دونــالـد
تـرامب مـقتل زعـيم تنـظيم داعش
أبـو بكر الـبغدادي بـرفقة عدد من
مـسـاعـديه خالل عـمـليـة لـلـقوات
اخلـاصـة األمريـكـية صـباح امس
األحــد.وقــال تــرامب فـي مــؤتــمـر
صـــحــفي  أن الـــبــغـــدادي فــجــر
نـــفــسه بــعـــد أن فــر من الــقــوات
األمـريـكيـة إلى أحـد األنفـاق وهو
(يــبـــكي) وقــد أســفــر تــفــجــيــره
لـــســتــرته الـــنــاســفـــة الــتي كــان
يـــرتــديـــهــا عن مـــقــتـل ثالثــة من
أطـــفــاله. واســتـــهــدفت عـــمــلــيــة
عــسـكــريـة أمــريـكــيـة في ســوريـا
الـــــبــــــغـــــدادي وقـــــال عـــــدد من
ــــســـؤولــــ األمـــريــــكـــيـــ إن ا
الـبغدادي كـان هدفا لـغارة ليـلية
لـكنـهم امتنـعوا عن اجلزم بـقتله
إلـى حـــ إعالن تــــرامب عن ذلك
رســمـيـا فـي مـؤتـمــر صـحـفي في
الــبــيـت األبــيض.وكــشف تــرامب
عن تــفــاصــيـل عــمــلــيــة مــطـاردة
الـبـغدادي. وقـال انـها اسـتـغرقت
أســـــابــــيـع عــــدة ولـــــفت إلى أن
الـعــمـلـيـة كـانت (سـريـة لـلـغـايـة)
.ونــــوّه تــــرامب بــــدور األطـــراف
ساعدة أمريكا في هذه الدولية 
الـعـمـلـيـة وأشـار إلـى أن روسـيا
ســمـحت لــلـمـقــاتالت األمـريــكـيـة
بـالتـحلـيق في منـاطق سـيطـرتها
واصـفا مـوسكو بـ(الـرائعـة) لكنه
قـال ان (روسـيـا لم تـكن عـلى علم
ـهــمـة األمـريـكـيـة في بــطـبـيـعـة ا
ســــوريــــا)  كــــمـــا أشــــار إلى أن
سـوريا سمحت للقوات االمريكية
بـــالـــتـــحــلـــيق فـــوق أراضـــيـــهــا
أيـضـا.وعـن دور األكـراد وتـركـيا
ــقـاتــلــ األكـراد زودوا أكــد أن ا
ـعـلـومــات (حـيـويـة) في قــواته 
حــ سـمـحت تـركــيـا لـواشـنـطن
بـالتحليق فوق أراضيها موجهاً
شـكـره لـتـركـيـا وروسـيـا واألكراد
وســوريـا والـعــراق وقـوات قـسـد
كـما اكد مشاركة العراق في مقتل
الـبغدادي وقـال ان (عمل وتعاون
الـعـراق كـان رائـعـاً).وقـال ترامب
ـقـتل ان (الــعـالم الــيـوم افـضـل 
الــبـغـدادي).  وكـشف عن (وثـائق
مــهـمــة ضـبــطت بـعــد مـقــتـله في
ـــنــــزل) واضـــاف  إنه (شـــاهـــد ا
الـــــعـــــمـــــــــــــلـــــيـــــة من غـــــرفــــة
Situation room تـــســـــــــــــمى
برفقة عدد من  القادة العسكري
األمـــــريـــــكـــــيــــ ووصـف األمــــر
بـ(الفيلم الرائع) رغم أن العملية

كـــــــانـت خـــــــطــــــيـــــــرة فـي بـــــــعض
األحــيــان.وشـدد عــلى أن الـبــغـدادي
قُـتل وهـو (يبـكي ويولـول وهو يـجر
اطـفـاله الثالثـة خـلفه وكـان وزوجته
معه باالضافة الى عدد من مساعديه
وســــنــــعـــــلن عـن عــــددهم خالل 24
ســـاعـــة)  واصــفـــا إيـــاه بـ(الـــكــلب
اجلـــبــان) ورأى ان في ذلـك رســالــة
إلـى من يـعــتـزم االلــتـحــاق بـداعش.
واكــد (مــقــتل عــدد كــبــيــر مـن رفـاق
الـــبــغـــدادي بــيــنـــهم قــيـــاديــون في
الـعمـليـة التي لم يـسقط فـيهـا قتلى
مـن الــقــوات األمــريـــكــيــة). وأوضح
تــرامب أنه ( الـتـعـرف عـلى هـويـة
الـبغدادي من خالل نتائج اختبارات
أجــريت بــعـد الــغــارة) مـضــيــفـا أن
(الـقوات األمريـكية اخلـاصة حصلت
عــلى مــعــلــومــات مــهــمــة من مــوقع
الـعملـية في محـافظة إدلب).وأضاف
أن (الــقـوات األمـريـكـيــة الـتي نـفـذت
دة ساعت وقع  العملية ظلت في ا
تـقـريـبا). واشـار الى ان ( الـبـغدادي
دخـل بـنــفق مــســدود وكــان يــصـيح
ويـتـألم وقـد فـجـر نـفـسه مع أطـفـاله
وجـــثـــته تالشـت في الـــنــفـق. وكــان
انــسـانــا مـخـتـالً ومـريـضــاً نـفــسـيـاً

وجــبــانــاً ويــهــرب).واكـد تــرامب ان
(الـعمليات الـعسكرية ضد داعش لن
الحـــقــة تـــتـــوقف وســـنــســـتـــمـــر 
) مضـيـفا ان (داعش من االرهـابـيـ
أســوأ الـتـنـظــيـمـات االرهــابـيـة وقـد
قــضـــيــنــا عــلى خـالفــة داعش مــئــة
ـــئـــة) مــــســـتـــذكــــرا ( مـــأســـاة بــــا
) ووصف تـرامب العـملية اإليـزيدي
بـأنــهـا (كـانت خـطـيـرة جـداً وسـريـة
لــلـــغــايــة اشـــتــركت فــيـــهــا ثــمــاني
مـروحيات وقـوات كبيـرة ولم نخسر
فـيها أي مـقاتل بإسـتثنـاء جرح كلب
ذهـب الى النـفق مع جـنودنـا).وتابع
(لــقــد عــثـرنــا عــلى الــبــغــدادي قـبل
أســبـوعـ وهــو يـنـوي إعــادة بـنـاء
دولـتـه مرة أخـرى وكـان لـديـه أموال
كـثيرة ويغير خـططه بسرعة وكانوا
يـــســتـــخـــدمــون اجـــهــزة ومـــعــدات
الـكـترونـية حـديثـة ) مشـيرا الى ان
(االنـسـحاب األمـريكي من سـوريا لم
يــكن له عالقــة بـالــعـمــلـيــة). وكـانت
وســائل اعالم أمـريــكـيــة قـد حتـدثت
فـي وقت مـــبـــكـــر مـن صـــبـــاح امس
األحـد عن مقتل  البـغدادي بعد غارة
أمـريكية على مـنطقة إدلب في شمال
غـرب سوريا .وذكـرت شبكة (سي ان

ان) االمـريكية في وقت مبكر من يوم
امـس أن (اجلـيش األمـريــكي يـجـري
حتــالـيل قــبل أن يـتــمـكن من تــأكـيـد
مـقتل البـغدادي رسمـيا) فيـما نقلت
شـــبـــكــة (إيه بـي سي) األمـــريــكـــيــة
فـنـقـلت عن مصـادر حـكـوميـة عـديدة
قـولـهـا إن (الـبـغـدادي قـد يـكـون قتل
نــفـسـه بـســتـرة انــتــحـاريــة عـنــدمـا
هــاجــمت قــوات أمــريــكــيــة خــاصــة
ــرصــد مـــوقــعه). من جــهـــته أفــاد ا
الــــســــوري حلــــقــــوق اإلنــــســـان أن
(مـروحيـات أمريـكيـة أنزلت مـقاتـل
عـــلى األرض بـــعــد مـــنـــتــصـف لــيل
الـسـبت في إطـار عـمـلـيـة اسـتـهدفت
قـــيـــادات فـي تـــنـــظـــيم داعش عـــلى
األرجـح) مــــــشــــــيــــــراً إلى (وقــــــوع
.( اشـتـبـاكات بـيـنـهم وب مـسـلـح
ــــرصـــــد أن (ســــربـــــا من واوضـح ا
ثـمـاني مروحـيـات نفـذ هـجومـاً بـعد
مـنتصف الليل في محافظة إدلب في
مــنـطــقــة يـوجــد فـيــهــا عـنــاصـر من
تـنظيم داعش وتنظيم حراس الدين
مـا أدى إلى مـقـتـل تـسـعـة أشـخاص
عـــــلـى األقل بــــــيـــــنـــــهـم امـــــرأتـــــان
وطــــفل).وأضـــاف إن (الــــعـــمــــلـــيـــة
اســـتــهـــدفت مـــنــزالً وســـيـــارة عــلى

أطـراف قـريـة بـاريـشـا احلـدودية مع
تــركــيـا).وأشــار الى أن (مـروحــيـات
أمـريكيـة أنزلت مقـاتل على األرض
رصد ).لـكن ا اشـتبـكوا مع مـسلـح
لـم يتـمـكن من الـتأكـد من مـا إذا كان
ـنطقة.ويعد الـبغدادي موجوداً في ا
مـقتل البـغدادي أهم عمـلية عـسكرية
تـــســـتـــهـــدف قـــيـــاديــا كـــبـــيـــرا في
ـسلحـة منذ مـقتل زعيم اجلـماعات ا
تـنـظـيم الـقـاعـدة أسـامـة بن الدن في
عـمـلـية لـلـقـوات اخلـاصة األمـريـكـية
في أبـوت أبـاد ببـاكسـتـان.وقال عـبد
احلـمـيـد أحـد سـكـان بـاريـشـا الـذي
قــصـد مـنــذ الـصــبـاح الـبــاكـر مـوقع
الــهـجــوم أنه شــاهـد (مــنـزالً مــدمـراً
بـاألرض وإلى جانبه خـيم متضررة
وســـيـــارة مــدنـــيــة مـــتـــضــررة وفي
داخـلـهـا شـخـصـان مـقـتـوالن).وتابع
إن (هـيـئـة حتـريـر الـشـام - الـنـصرة
سـابقاً - التي تـسيطر عـلى محافظة
ـستـهدف مـنعاً وقع ا إدلب طـوقت ا
دنيـ فيما القـتراب الصـحفيـ وا
كانت عناصر فرق إغاثة تقوم بإزالة
األنـقـاض).وأشـار أحـمـد احلـساوي
ـــنــطـــقــة إلى وقــوع أحـــد ســكــان ا
ضـربـات جويـة بعـد منـتصف الـليل.

وقـال إن (طـائـرات كـانت حتـلق على
عــلـو مـنـخـفض جــدا سـبـبت هـلـعـاً

كبيراً ب الناس).
 وافـاد بأن (الـعمـليـة استـمرت حتى
الـسـاعـة  3,30 فـجـراً). ويـعـود آخر
ظـهـور ألبـو بـكـر الـبـغدادي إلى 29 
اضي في مقطع فيديو دعا نـيسان ا
فـيه مـناصـريه إلى مـواصلـه القـتال.
وكـان ذلك أول ظـهـور لـه منـذ خـمس
سـنـوات.وتعـهـد بأن تـنـظيـمه سوف
(يـنـتـقم) لـلهـزائم الـتي مـني بـها في
ســوريـا والــعـراق مـؤكــداً أن (قـتـال
الـغرب معركـة طويلة).وكـان الظهور
األول لـلـبغــــدادي في جامع الـنوري
ـــوصل في تـــمــوز  2014 بـــعــد بـــا
ـه أمــيــرا إعـالنه (اخلالفـــة) وتــقــد
ـسـلـم ).ودعـا حـيـنـها ا لـلـمـؤمـن
إلى مــبـــايــعــته كــخــلــيــفــة لــلــدولــة
اإلسـالميـة الـتي أعـلنـهـا على أراضٍ
واسـعـة في الـعـراق وسـوريـا.واعـلن
عـن القـضـاء عـلى تـنـظـيم داعش في
ســـوريـــا في  23 آذار  2019 بـــعـــد
عـمــلـيـات لـلـتـحـالف الـدولي وقـوات
تـحالـفة معه قـراطيـة ا سـوريا الـد
بــعــد اكــثــر من ســنــة عـلـى حتـقــيق
ـشـتركـة الـنـصر الـقـوات الـعراقـيـة ا
الـــنــهــائـي عــلى داعـش في الــعــراق
وطـرده من جميع االراضي الـعراقية
احملـتـلة.والـبـغدادي واسـمه األصلي
ابــراهـيـم عــواد الـبــــــــــدري مـولـود
في  1971 ألسـرة فـقـيـرة فـي مـديـنة
ســامـراء. كــان مـولـعــا بـكــرة الـقـدم
وحــلم بــأن يــصــبح مــحــامــيـا لــكن
نــتـــائــجه الــدراســيـــة لم تــســمح له
بـدخول كلـية احلقـوق.تلقى دراسات
ديـنية في بغـداد قبل ان يصبح إمام
فـي عـهــد الــرئــيس الــســابـق صـدام
. خالل الـــغــــزو األمـــريـــكي حــــســـ
لــلـعـراق في 2003 شــكل الـبـغـدادي
سـلح قبل مـجموعة صـغيرة من ا
أن يـتم تـوقـيـفه واعـتـقالـه في سجن
بــوكـا.وفي غـيـاب أدلـة تـديـنه أفـرج
ــــجــــمـــوعــــة من عــــنه والــــتــــحق 
ـسلح حتت راية تنظيم القاعدة ا
وتــولـى قــيــادتــهـــا لــســنــوات. وقــد
اسـتـفاد من الـفوضى بـسبب الـنزاع
في سـوريا وتمركز مع مقـاتليه فيها
في  2013 قــــبل تــــنــــفـــيــــــذ داعش
هـــجــومـــا كـــاســحـــا اجــتـــاح خالله
مــــســـاحـــات واســـعــــة من ســـوريـــا

والعراق في 2014.
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ـشـتـركـة قــالت قـيـادة الـعـمـلــيـات ا
إنـها ادت دورا مهما في عملية قتل
زعـــيـم تـــنـــظـــيـم داعش أبـــو بـــكـــر
الـبـغـدادي. ونـقـلت قـناة سي ان ان
ـــتــحـــدث بــاسم االمـــريــكـــيــة عن ا
ـشتـركة اللـواء حتس الـعمـليات ا
اخلــفـاجي قــوله في تــصـريح امس
ـشـتـركة ان (الـعـمـليـات الـعـراقـية ا
ادت دورا مهما في تقد معلومات
مـــهـــمـــة لـــلـــجـــانب األمـــريـــكي في
عــمـلـيــات قـتل الــبـغـدادي) من دون
االدالء بــتـفـاصــيل. واكـدت مـصـادر
اخـــرى ان وكــالـــة االســتـــخــبــارات
األمـريكيـة ساعدت في حتـديد مكان
الــبـغــدادي. وفي الـســيـاق نــفـسه 
قـال مصدر استخباري عراقي رفيع
إن (قـــيــادات داعش ومـــعــاونـــيــهم
ـجلس شورى وأعـضاء مـا يعرف 
الـتنـظيم اإلرهـابي في حالـة صدمة
وتـبادل اتـهامات وانـقسام بـينهم).
وكــشف مـصــدر اسـتــخـبـاري امس
ـعـاون االمـني اخلـاص عـن مـقـتل ا

لـزعيم داعـش غزوان الراوي خالل
صدر (مقتل الراوي العملية.وأكد ا
خالل الـعمـلية االمـريكـية التي ادت

الى مقتل البغدادي). 
واضــاف ان (االسـتـخــبـارات قـدمت

مـعلـومات دقـيقـة ومهـمة الى قوات
الـتـحالـف اسهـمت بـشكل كـبـير في
الــوصـول الى اإلرهـابـي الـبـغـدادي
وقــتـله). وكـشف مـسـؤول عـسـكـري
شاركة التي أمـريكي عن ان القوة ا
نـفــذت عـمـلـيـة مـقـتل الـبـغـدادي قـد
أنــطــلــقت مـن مــديـنــة أربــيـل.وقـال
مـسـؤول تركي كـبـير إن (الـبـغدادي
وصـل إلى مـكـان في سـوريـا حـيث
قــــتل في غــــارة أمـــريـــكــــيـــة  خالل
الــسـاعـات األولـى من صـبـاح امس
األحد قبل نحو 48 ساعة من موعد
تـــنــفـــيــذ الـــعــمـــلــيـــة).وأضــاف أن
(اجلـــيش الـــتــركي كـــان لــديـه عــلم
مــسـبق بــالـعـمــلـيــة االمـريــكـيـة في
مـحافظة إدلب السـورية وأن تركيا
سـتـواصل تـنسـيق حتـركاتـهـا على

عنية).  األرض مع األطراف ا
كما  قالت وزارة الدفاع التركية في
تــغــريـــدة عــلى (تــويــتــر) امس انه
(قـبـيل العـملـية األمـريكـية في إدلب
ــاضــيـة الــســوريـة الــلــيــلـة قــبل ا
حـصل تبـادل للـمعلـومات وتـنسيق
بـ السلـطات العسـكرية لـلبلدين)

فـي اشــارة الى تــركــيــا والــواليــات
ـتـحـدة دون إعـطـاء تـفـاصـيل.في ا
ــقــابل قــال مـســؤول أمــريـكي ان ا
(تـركيـا لم تؤد أي دور في مـساعدة
العملية) مستدركا (لكن  تنسيق
بــشـأن عــدم االشـتـبــاك مع اجلـيش

التركي). 
وأضـــــــاف أن (قـــــــوات ســـــــوريـــــــا
قاتلون قراطية التي يـشكل ا الـد
األكــراد عــمــودهــا الــفــقــري زودت
اجلــــــيش األمــــــريــــــكي بــــــبــــــعض
ـــعــلـــومــات االســتـــخــبـــاراتــيــة). ا
وحتـــــــــدثـت قــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا
قراطية صباح امس األحد عن الد
(عــمل اسـتــخـبــاراتي مـشــتـرك) مع
واشــنـطـن لـكــنـهــا لم تـذكــر مـا إذا
كـانت هذه الـعمـليـة مرتـبطـة بزعيم
داعـش أم ال.وأشــــار قــــائــــد قــــوات
وقراطية مظلوم عبدي سـوريا الد
في تـغريدة عـلى تويتر إلى (عـملية
تــاريــخـيــة نــاجـحــة نــتـيــجــة عـمل
اسـتـخبـاراتي مشـترك مع الـواليات
ـتحدة األمريكية) من دون إضافة ا

أي تفاصيل عن دور قواته.
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تــظــاهــر اآلالف مـن ابــنــاء مــديــنـة
ـــخـــتــلـف الــشـــرائح في كـــربالء 
ــديــنــة (فــلــكـــة الــتــربــيــة) وسط ا
مـطالـب بتـغييـر احلكومـة والغاء
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب ومــــجـــــالس
احملـافظات وتـغييـر الدستـور كما
طـالــبـوا بـنـظـام رئـاسي يـديـر دفـة
الـــــــبـالد. واكـــــــدوا فـي احـــــــاديث
لـ(الـــــزمــــان) خالل الـــــتــــظــــاهــــرة
(ضـــرورة مــحــاســـبــة الـــفــاســدين
ـال الـعام واحـالـتهم الى وسـراق ا
احملـــاكم اخملـــتـــصـــة واســتـــقـــالــة
احلـــكــومــة عـــلى الــفـــور وتــعــديل
الـــدســـتـــور والـــدعـــوة الى نـــظــام
مــشــيــرين الى ان (هــنـاك رئــاسي)
احـزابـا جاءت بـاسم الـدين وقد آن
االوان الخـراجـهـا) منـتـقدين (اداء
ــتـعـاقــبـة ووعـودهـا احلــكـومـات ا
الـكـاذبة الـتي لم يـتـحقق مـنـها اي
شـيء عـلى مـدى  16 عــامـا). وقـال
ـتــظـاهـر احملـامي جـمـهـور كـاظم ا
الـــكــركــوشي لـ (الــزمــان) امس ان
(بـقـاء هذه احلـكومـة واسـتمـرارها
يـــعــــني بـــقــــاء الـــفـــســــاد وبـــقـــاء
االحــزاب). واضــاف (نــحـن الزلــنـا
ـفـرطة نـعـاني من تـعدد احلـزبـية ا
والبـــــــد مـن وجــــــود تـــــــعـــــــديالت
دسـتـوريـة واعـادة الـنـظـر بـقـانـون

االحزاب). ولفت الكركوشي الى ان
(حـجم التـبادل التـجاري مع احدى
الـدول اجملـاورة وهي ايران قـد بلغ
 20 مـلـيار سـنـويا وهـذا يـعني انه
ال صــــنـــاعــــة وال زراعـــة وال ايـــدي
عـامــلـة وبـذلك اصـبـحت احلـكـومـة
عــاجـزة عـلى مـدى 16 عــامـا وهـذا
يــــكــــفي). مــــشــــيــــرا الـى ان (هـــذا
الـضـغط الشـعـبي قـد يولـد تـغيـيرا
وزاريــا مــهــمــا إن لم يــتم تــغــيــيـر
احلـكـومـة بـشـكل كـامل). فـيـمـا قال
مــتــظـاهــر اخــر وهـو خــالــد طـالب
ـــســعــودي لـ (الـــزمــان) ان (هــذه ا
الــتـظـاهـرة تــعـد مـلــحـمـة شــعـبـيـة

كــتـــبــهــا ابــنــاؤنـــا بــالــدم من اجل
الوطن والشعب). 

ــســعــودي (نــطــالب ان واضـــاف ا
تـكـون ثروات الـشعب لـلـشعب بـعد
ان نـهبت لسنـ عدة). موضحا ان
سعـود تقف صفا واحدا (عـشائر ا
ــرجـــعــيـــة في الـــتــظـــاهــرات مـع ا
الـسـلـمـيـة وحفظ الـنـظـام) مـشـيرا
الـى ان (مطـالب الشـعب لم تتـحقق
الـى االن وقــــد اصــــبـــــحت االمــــور
مــــهــــزلــــة). الـى ذلك قــــال نــــقــــيب
ــعـلـمــ في كـربالء خــالـد مـرعي ا
ـــســـعـــودي لـ (الــزمـــان) امس ان ا
(الـيــوم االثـنـ سـيـكـون عـصـيـانـا

مــدنـيــا شـامال ومـفــتـوحــا جلـمـيع
ــــــدارس فـي حــــــال عـــــدم ادارات ا

االســتـــجــابــة لــلــمـــطــالب الــتي 
ذكـرها).فـيمـا طالبت نـقابـة االطباء
فــرع كـــربالء بـ(مــحــاســبــة قــاتــلي
ـتـظـاهرين عـلـنا وتـغـيـير الـنـظام ا
الـى رئــاسي والــغــاء احملــاصــصـة
ـسـؤولـ الـطـائـفـيـة وامـتـيـازات ا
والـرواتب الـتـقـاعـديـة كـمـا طـالـبت
بــــاصالح الـــقــــضـــاء الــــذي حـــمى
ـتـظـاهرون الـفـاسـدين). وقـد رفـع ا
الفــــتــــات ذكــــروا فــــيــــهــــا (ايــــهــــا
الــســاجـدون عــلى عــتـبــات اجلـوع
ثــــــوروا فـــــأن اخلــــــبـــــز ال يــــــأتي
بــــالـــــركــــوع) وفي الفــــتــــة اخــــرى
(اخـرجـوا واتركـوا العـراق بسالم)
وفـي الفـتـات اخـرى (الـشـعب يـريـد
ــــدة 16عـــــامـــــا) و(اين حـــــقــــوقـه 
ــتــظــاهـرون امــوالــنــا) كــمــا رفع ا
االعـالم العراقـية خالل التـظاهرات
كـــمـــا قـــامت الـــنــســـوة من اهـــالي
كـربالء بـتـوزيـع الـطـعـام والـشراب
تظاهـرين وكذلك قام  شيوخ بـ ا
الـعشائر بتوزيع الـفاكهة ايضا في
بـادرة تنعكس ايجابيا على روحية
الــتـظـاهـرة. ووجـه مـحـافظ كـربالء
نـصيف اخلـطابي امس بـرفع حظر
الـتـجـوال الـشـامل الـذي فرض اول
امـس في احملــــــافـــــظـــــة بــــــســـــبب

التظاهرات.    
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جتـمع مئـات احملتـج امس األحد
فـي سـاحـة الـتـحـريـر وسط بـغـداد
في حتـد جديـد بعد لـيلة طـويلة من
ــطــالـبــة بـ(إســقـاط الــتــظـاهــرات ا
الـنظام) اسـتخدمت القـوات األمنية
ـــســــيل لــــتــــفـــريــــقــــهــــا الــــغــــاز ا
ـــتـــظـــاهــرون لـــلـــدمـــوع.وواصـل ا
االحــتــشــاد رغم تــخـطي حــصــيــلـة
ــوجـة الــقــتـلى  60 شــخــصـاً في ا
ناهضة الـثانية من االحتجـاجات ا
لــلــحـكــومــة الــتي انـطــلــقت مــسـاء
اخلــــمــــيس. وقــــتل بــــعـض هـــؤالء

بـالرصاص احلي والبعض بقنابل
مــسـيـلـة لـلــدمـوع والـبـعض اآلخـر
احـــتــراقــا خالل إضـــرام الــنــار في
شهد مـقار أحزاب سـياسية.وكـان ا
في سـاحة التـحرير الـرمزية بوسط
الـعاصمة امس فوضـوياً إذ تمركز
ــتــظــاهــرين عــلى أســطح بــعـض ا
مــراكـز جتـاريــة لـلـتــلـويح بـاألعالم
الـعراقيـة فيما قـام آخرون بإحراق
اإلطــــــارات في الــــــشـــــوارع الــــــتي
تـغـطـيهـا الـقـمامـة.ونـصب الـبعض
خــــــيــــــامــــــاً فـي وقت بــــــدأ خـالله
اء مـتـطـوعـون بـتـوزيع الـطـعـام وا
ــتــظــاهــرين.ولــوحـظ أيــضـاً بــ ا

نـــزول أعــداد كــبــيـــرة من الــنــســاء
والــطالب إلى الـسـاحــات الـقـريـبـة.
وبـدت امرأتـان طاعـنتـان في السن
تــــرتـــديـــان عــــبـــاءتــــ ســـوداوين
وتـغطيان رأسيهـما بحجاب أسود
تـلوحان بالعـلم العراقي وتتمايالن
ـوسـيـقـى واألنـاشـيد عـلى أنـغـام ا
بـعـدمـا وقـفـتـا عـلى أحـد احلـواجـز
اإلســمـــنــتــيــة.قــالـت فــتــاة رفــضت
الــكــشف عن اســمــهـا وقــالت إنــهـا
ــرضـة (أنــا هــنـا من أجل تــعــمل 
مـستقـبل األطفال).وأضافت (جـيلنا
نــحن تـعـب نـفــسـيـاً ولــكن ال بـأس
ــــــا األمــــــر مـن أجـل اجلــــــيل طـــــــا
اجلـديد).وتـمركـزت القـوات األمنـية
عـلى أطراف سـاحة الـتحـرير فـيما
لــوحـظ انــتــشــار قـــوات مــكــافــحــة
ناطق اإلرهـاب وآليات مـدرعة في ا
احملــيـطـة.وأعــلـنت قـوات مــكـافـحـة
اإلرهــاب أنـــهــا نــشــرت وحــداتــهــا
ــنــشــآت ــواطــنــ وا لـ(حــمــايــة ا
الـسيـادية واحلـيويـة).وضيق زعيم
الــتـيــار الـصــدري مـقــتـدى الــصـدر
اخلـنـاق مـساء الـسـبت عـلى رئيس
ـهـدي بـعـدمـا الـوزراء عـادل عـبـد ا
بــدأ نـوابـه الـذين يــشــكـلــون كـتــلـة
(ســــائـــرون) األكــــبـــر في مــــجـــلس
الـنـواب  اعتـصامـاً مـفتـوحاً داخل
ــان (إلى حــ إقــرار جــمــيع الــبـــر
اإلصـالحـــات الـــتي يُــــطـــالب بـــهـــا

الـشعب ). وافـاد مصـدر امني امس
ـسيلة بـ(اسـتمرار اطالق الـقنابل ا
لـلـدموع في سـاحة الـتحـرير بـهدف
ـتـظـاهـرين وابـعـادهم عن تـفــريق ا
جــســر اجلــمــهــوريــة). وأضـاف أن
(هـــنــاك عـــددا من احلـــرائق اســفل
جـسر اجلـمهـورية نتـيجـة احتراق
اعــشــاب وحـرق اطــارات) مـشــيـرا
الـى (صـعــوبــة تـدخل فــرق الــدفـاع
ـــدني). فـي ســيـــاق مـــتــصـل أكــد ا
رئــيـس جــهــاز مــكــافــحــة االرهــاب
الــفــريق اول الـركن طــالب شــغـاتي
امـس أن انـتـشـار عــنـاصـر اجلـهـاز
واطـن في بـغـداد يأتـي حلمـايـة ا
واألهـداف احلـيـويـة.وقـال في بـيان
إن (انـتـشـار قـوات جـهـاز مـكـافـحـة
االرهـاب والقـوات االمنيـة العـراقية
في الـعـاصـمة بـغـداد يأتي حلـمـاية
ــــواطـــــنــــ واالســـــتــــقــــرار امـن ا
واألهــــداف احلــــيــــويــــة لــــلــــدولـــة

الـعـراقيـة).وأضـاف (إننـا في جـهاز
مــكـافـحــة االرهـاب أردنــا ان نـبـعث
رســائل اطـمـئــنـان لـلــمـواطـنـ من
قـــوات جــهـــاز مــكـــافــحـــة االرهــاب
والـقوات االمنـية التي انـتشرت في
ــــنـــاطـق احلـــيــــويـــة في بــــغـــداد ا
واحملـافـظـات وستـمـارس قـطعـاتـنا
نـفس األدوار االسـاسيـة في حمـاية
ــواطن الـــذي يــعــد شـــريــكــا امـن ا
أســــاســـــيــــا في االدارة االمــــنــــيــــة
وســنــسـتــمــر في حـمــايــة األهـداف
االســــتـــراتــــيـــجــــيـــة واحلــــيـــويـــة
والـــســيـــاديــة لــلـــدولــة فـي بــغــداد
واحملـافـظات).وشـهدت بـغداد امس
زخـمـا مـروريـا  خـانـقـا السـيـمـا في
اوقــات الـذروة ومـوعــد بـدء الـدوام
الــرســمي بــســبـب اسـتــمــرار قــطع
الــــطـــرق والــــشـــوارع واجلــــســـور
الــرئــيــســة والــقــريــبــة من ســاحــة

التحرير مع انتشار امني مكثف. 
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اســتــقــبـل رئــيس حــكــومــة إقــلــيم
كــردسـتــان مــسـرور الــبـارزاني في
فـي اربـيل مـســتـشـار األمن مــكـتـبه
الـوطني فـالح الفـياض. وقـال بيان
تــلـــقــته (الــزمــان) امس انه (جــرى
خـالل االجتمـاع الذي حـضره وزير
الـداخـليـة في حكـومة إالقـليم ريـبر
احــمـد بـحث الـعـالقـات بـ إقـلـيم
كــردسـتــان واحلـكـومــة االحتـاديـة
كــمـا جـرى الــتـأكــيـد عـلى تــضـافـر
اجلــهـود حلل الــقـضـايــا اخلالفـيـة
ـــــوجب بـــــ اربـــــيل وبـــــغـــــداد 
الـدســتـور). كـمـا ( الـتـأكـيـد عـلى
تــــعــــزيـــز الــــتــــعـــاون بــــ قـــوات
الـبيشمركة والقوات العراقية لردع
مــخـــاطــر إرهــابــيي داعش). واكــد

الــبـــيــان اتــفــاق اجلـــانــبــ (عــلى
ـشـروعـة ـطـالب ا أهـمــيـة تـلـبـيـة ا
لــلــمــتــظــاهــرين ودعـم اخلــطـوات
االصـالحـيـة لـرئـيس الـوزراء عـادل
ــهـدي). عــلى صــعــيــد اخـر عــبــد ا
أعـلنت وزارة الـدفاع عن قـتل ثالثة
إرهــابـيـ واعـتـقــال اثـنـ آخـرين
غـرب بـحـيرة الـثـرثـار في محـافـظة
األنــبــار. وقـالت الــوزارة في بــيـان
امـس إن (قوة محـمولة جـواً بأمرة
ـشـاة الـسـابـعـة تـقـتل قـائـد فـرقـة ا
ثـالثــة إرهــابـــيــ وتــأســـر اثــنــ
اخـــرين كـــانــوا يـــتـــنــقـــلـــون عــلى

دراجات غرب بحيرة الثرثار).
كـــمــــا اعـــلـــنت قــــيـــادة الـــشـــرطـــة
االحتـــاديـــة عن قـــتـل خــمـــســـة من
عـنـاصـر داعش بـيـنهـم شويش في
كــركـوك. وقـالـت الـقـيــادة في بـيـان

امـس انه (باشراف مبـاشر من قبل
قــائــد الــفــرقــة الــســادســة شــرطــة
ــعـلــومـات احتــاديـة وبــعــد جـمع ا
االسـتخـبارية واألمـنية عن عـناصر
داعـش اجملــــــــرم ضـــــــــمن قـــــــــاطع
مـسؤولـية الفـرقة السـادسة  قتل
خــمـــســة اشــخــاص من الــدواعش
والــعـثـور عـلى رمــانـات يـدويـة مع
دروع واجــهـزة هـاتف نـقـال وسـيم
كـارت باالضافـة الى هويات احوال

مدنية مزورة). 
واضــافت ان (من ضــمن الـدواعش
ـقـتـولـ اإلرهـابي مـحـمـد عـدنان ا
شــويش الــذي يــعـمـل بـصــفــة أمـر
ا يـسـمى والية مـفـرزة الـتفـخـيخ 
كــــــركـــــــوك). وضــــــبـــــــطت دائــــــرة
الــتـحــقــيـقــات في هــيـئــة الـنــزاهـة
ـديــريـة بــلـديـة ــمـثل الــقـانــوني  ا

كـركـوك متـلبـساً بـالرشـوة). وقالت
الــدائـرة في بـيــان امس إن (فـريـقـاً
مـن مالكــــــات مـــــكــــــتب حتــــــقـــــيق
احملـافظة انـتقل إلى مديريـة بلدية
ــــمـــثل كــــركـــوك وقـــام بــــضـــبط ا
الــقــانــوني لــلــمــديـريــة مــتــلــبــسـاً
ة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ بـجر
الــرشـوة لـقــاء قـيــامه بـرفع إشـارة
ـــوضـــوعـــة عـــلى أحـــد احلـــجــــز ا

الــــــعـــــقــــــارات). وأضـــــافـت أنه 
(تــنــظــيم مــحــضـر ضــبط أصــولي
بــالـعــمـلــيـة الــتي تــمت بـنــاء عـلى
مــذكــرة قــضـائــيــة وعــرضه رفــقـة
ـتهم عـلى قاضي مـحكمـة حتقيق ا
كركوك اخملتصة بالنظر في قضايا
الـنزاهة الذي قرر تـوقيفه استناداً
ـــادة  307 مـن قـــانـــون ألحــــكـــام ا

العقوبات).

ابو بكر البغدادي

تظاهرين في كربالء l¹“uð∫ متطوعون يوزعون مواد غذائية ب ا


