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نـــزل آالف الــطالب الى الــشــارع امس
االثن في  بغداد وصوال إلى البصرة
مــروراً بـــالــديــوانــيــة والــنــاصــريــة 
وكــــربالء  والــــنـــجـف وهـــتــــفـــوا (ال
مـدارس ال دوام حتى يسقط النظام)
وذلـك في إطــــــار االحـــــتــــــجـــــاجـــــات
ــتـــواصــلــة في الــبـالد مــنــذ مــســاء ا
ــــاضـي غــــيــــر آبــــهـــ اخلــــمــــيس ا
بــالـتــحـذيـرات.وفي بــغـداد انــتـشـرت
قــوات مــكــافـحــة الــشـغـب في مــحـيط
اجلــــامـــعــــات غـــداة إعـالن الـــقـــوات
ــسـلـحــة اتـخــاذ (إجـراءات عـقــابـيـة ا
شـديدة) إذا  رصد (أي حالـة تعطيل
ــدارس واجلــامــعــات مــتـــعــمــد) في ا
ومــؤســســات الــدولـة.وأعــلن اجملــلس
ـعـلـمـ الـعـراقـي ـركـزي لـنـقـابـة ا ا
امـس االثن اإلضراب العام في عموم
ـــدة أربـــعـــة أيـــام مـــدارس الـــعـــراق 
ـتــظــاهـرين.وشــهـدت تــضـامــنــاً مع ا
سـاحات بغـداد جتمعـات عديدة لـطلبة
ـــدرســـة وهم يـــطـــلـــقــون فـي زيــهـم ا
. ورفع الــهــتـافــات ضـد الــســيـاســيـ
طـالب في بـــــغـــــداد الفــــتـــــات  كـــــتب
عـلـيـهـا(ماكـو وطن مـاكـو دوام). وبدأ
طـالب في بـــــغـــــداد صـــــبـــــاح األحــــد
بـاالنـضـمـام إلى الـتـظـاهـرات  وأشار
نـاشـطـون إلى أن نحـو خـمس مدارس
ــشـاركـة في قــررت إغالق أبـوابــهـا وا
االحــتــجــاجــات بـشــكل جــمــاعي.وفي
ســاحــة الــتــحـريــر شــوهــدت فــتــيـات
ــدرسي صـــغــيـــرات يــرتـــدين الـــزي ا
ويـحـمـلن حـقائـب الظـهـر يـتـجولن في
الــشـوارع الــتي تـطـلـق فـيـهــا عـبـوات
ـسيل لـلـدمـوع.ومنـذ الـصـباح الـغـاز ا
الـباكـر احتشـد طلـبة جامـعات الـكوفة
واإلسالمـية والـكفـيل وجابـر بن حيان
الـــطــبــيــة في الـــنــجف االشــرف أمــام
جـامـعـاتهم وخـارج احلـرم اجلـامعي 
ـسـيـرات حـاشـدة وبـعــدهـا خـرجـوا 
وسـط حـمـايـة من قـوات األمن وصـوال
الـى مــوقع إعـــتــصـــامــهم فـي ســاحــة
الــــصــــدريـن وسط الــــنــــجف  حــــيث
إمـــــتألت الـــــشــــوارع بـــــالــــطـــــلــــبــــة
.وقـال الـطـالب فالح حسن اجلـامـعـي
مـن جـــامـــعــــة الـــكـــفــــيل لـ(الـــزمـــان)
ـدة اسـبوع (تـظـاهرتـنـا واعـتصـامـنا 
وهـي من اجل الضـغط عـلى احلـكـومة
لـلتـخلي عـن احلكم اجلـائر  ومـطلـبنا
االخـــر هـــو الـــكف عـن الــعـــنـف الــذي
تظاهـرون السلميون في يـتعرض له ا
بـغـداد واحملـافـظـات اجلـنـوبـيـة  كـمـا
نــــطـــالب بــــاالصالحــــات اجلـــذريـــة 
وايــجـاد فـرص الــعـمل والــتـعـيــيـنـات
لـلعـاطلـ عن العمل) .وأكـدت الطـالبة
زهـــراء عـــلي مـن جـــامـــعـــة الـــكـــوفــة
لـ(الـزمان) ان (تظـاهرات واعتـصامات

زمالئـنـا وزميالتـنا الـطالـبات جـارية 
ولن نـتوقف عنها حتى حتقيق مطالب
مــتـظــاهـري الــعـاصــمـة واحملــافـظـات
الـسـاخـنـة بـالـتـظـاهـر السـلـمي) .وفي
الـديـوانيـة قرّر الـتدريـسيـون والطالب
في اجلـامـعـات احلـكـومـيـة واخلـاصـة
ــدة عـشــرة أيـام الــبـدء فـي اعـتــصـام 
حـتى سقوط النـظام.والتحـقت نقابات
مـهن مـختـلفـة بيـنـها نـقابـتا احملـام
ــهـــنــدســ بــاالحـــتــجــاجــات رغم وا
اإلجـــراءات األمـــنــــيـــة الـــتي تـــعـــرقل
الــوصـــول الى أمــاكن االعــتــصــامــات
والــتــظــاهــرات.وشـهــدت مــدن احلــلـة
والـسـمـاوة والنـجف ايـضا تـظـاهرات
اثـلة. وفـي النـاصريـة خرج طالبـيـة 
راحل اآلالف مـن الطالب من مختلف ا
ــاثـلـة. الــدراسـيــة في احـتـجــاجـات 
وكــــذلك فـي الــــكـــوت حــــيث شــــاركت
ــوظــفـ الــغــالــبــيــة الــعــظــمى مـن ا
احلــكـومــيـ وطــلـبــة اجلـامــعـات في
ـديــنـة االعــتــصـام الــذي أقـيـم وسط ا
وخــرج آالف الـطـلـبــة إلى الـشـارع في
الـبـصـرة للـمـطالـبـة بـتحـسـ أوضاع
احملـافـظة.ولـلـمرة األولى مـنـذ انطالق
احلـراك الـشـعبي انـضم  امس االثـن
طـالب من بـعـقـوبـة إلى االحـتـجـاجات
الــتي جتـمــهـرت عــنـد مــبـنى مــجـلس
احملــافــظــة الـذي اســتــقــال اثــنـان من
.وتعد أعـضائه تـضامـناً مع احملـتجـ
هـذه االحـتـجـاجات غـيـر مـسـبـوقة في
تـــاريخ الــعـــراق احلــديـث وقــد بــدأت
عـفـويـة بـسـبب االسـتـيـاء مـن الـطـبـقة
الـسـياسـية بـرمتـها وصـوالً حتى إلى
رجـــال الــدين.ونــفت وزارة الـــتــعــلــيم
الـــعــــالي اول أمس األحـــد وجـــود أي
اعـتـصام أو تـظاهـرة داخل اجلامـعات
ـؤسـسـات الـتـابـعـة لـهـا.وقـالت في وا
ـنح أي ترخـيـصاً بـيـان مقـتـضب(لم 
بــذلـك ونــدعــو الــطـــلــبــة واألســاتــذة
اإللــــتـــحــــاق بـــشــــكل طــــبـــيــــعي الى
الــــــدوام)وحــــــذرت (من اإلشــــــاعـــــات
ـغـرضـة الـتي تـبـث عـبـر الـصـفـحات ا
ـزورة).كمـا رفضت وزيرة الـوهمـية وا
الـتربـية الزج بـالطلـبة في التـظاهرات
ـدارس بــعـقــوبـات. وهــددت مـديــري ا
ونـفت مـحـافـظـة بـغـداد صـحـة إصدار
دارس قـائمـة باعفـاء عدد من ادارات ا
بــســبب ســمــاحــهم خلــروج الــطــلــبـة
ـشـاركـة في التـظـاهـرات.وأكدت في وا
بــيـان (عـدم اتـخـاذ احملـافظ اي اجـراء
او اعـــــداد قــــوائـم بــــاعـــــفــــاء ادارات
ــدارس) مـشـيــرة الى ان (األمـر يـقع ا

ضمن نطاق مديري تربية بغداد).
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اســـتـــقـــبل رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كــردســـتــان مـــســرور الـــبــارزاني في
ـاني لدى الـعراق مكـتبه الـسفـير األ
أوله ديل. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس انه (جــرى خالل الــلــقــاء الــذي
ــاني في أربـيل حـضـره الــقـنـصل اال
بـاربـارا فــولف بـحث آخــر تـطـورات
نـطقة). ووجه الوضع في العـراق وا
رئــيـس حــكـــومــة إقــلـــيم كـــردســتــان
ـــان (شــــكـــره لـــلــــحـــكـــومــــة والـــبـــر
انـي مثـمناً قرار (البوندسـتاغ) األ
ـان ــســتــشـاريـن األ تــمــديـد مــهــام ا

واصلة تدريب قوات البيشمركة).
وبــــــشــــــأن وضع الــــــعــــــراق أشـــــار
ـــــطــــالب الــــبـــــارزاني الى أنـه (مع ا
القـانـونيـة والـسلـمـية لـلـمتـظـاهرين
وفي الـــــوقـت ذاته تـــــأيــــيـــــد احلــــزم
اإلصالحــيــة لـــرئــيس الــوزراء عــادل

ـهـدي). واتـفق اجلـانـبـان على عـبد ا
ـارس اجملتـمع الدولي (ضرورة أن 
ــــســـاعــــدة حــــكـــومــــة إقــــلـــيم دوره 
كـردسـتان فـي إيواء الـالجـئ الـذين
يلوذون باإلقليم عقب تردي االوضاع

في مناطقهم).
واعـلـنت مـديـريــة اجلـنـسـيـة الـعـامـة
االحتـاديــة عن ايــقـاف عــمل دائـرتي
. احوال باربيل ودمجهما مع اخرت
ـــدنــيــة وقــال مـــديــر عـــام االحــوال ا
واجلوازات واالقامة اللواء احلقوقي
نـشـأت إبــراهـيم اخلـفــاجي في بـيـان
امس انه (تقـرر ايقـاف العـمل بدائرة
احوال اشتي ودمجها بدائرة احوال
كويسنجق وايضا دائرة احوال داره
توو ودمـجـهـا بدائـرة احـوال دشتي
هــوهــة لـــيــر في مــحـــافــظــة اربــيل).
واضـــــــاف ان (ذلك جـــــــاء الكــــــمــــــال
االســـــتـــــعــــدادات الـالزمـــــة الصــــدار

.( البطاقة الوطنية للمواطن
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واعـضـائه  وتألـفت الـلجـنـة من محـمود
مـحمـد التـميـمي رئيـساً جملـلس اخلدمة
ـياء اخلـالدي نـائبـاً للـرئيس وكال من و
صـبـاح نـوري احملـياوي وأسـمـاء شـاكر
والـهـام لـطـيف شـكـر وفـرنـسـيس عـزيـز
اوراهـا واحــمـد مـحـسن وأحـمـد هـشـام
ومـحــمـد عـبـداحلـسـ صـاحب وجـوان
احـمد وعـارف مصـلح اعضاء. وفي اول
رد فــعل وفي هــذا الـصــدد وصف زعـيم
التيار الصدري مقتدى الصدر  تصويت
ان على القـرارات التي اتخذها في الـبر
اجلـلـسة بـ(الـصوري) ودعـا في تغـريدة
ـهـدي لـلـحضـور الى عـلى تـويـتـرعـبـد ا
ـان لالعالن عن انـتـخابـات مـبـكرة الـبـر
ي مــخــاطــبــا احملــتــجـ بــاشــراف ا
بـالـقول(ايـها الـثوار اليـغـرنكم تـصويت
ـان فـكـله صـوري) مـنـبـهـا الى ان الـبـر
ـفـسدين. اجلـلـسة خـلت من مـحـاسـبة ا
كـما حـذرت صفحـة  في فيـسبوك مـقربة
من الـــــــصــــــدر من االعـــــــتــــــداء عــــــلى
.وكتب صالح محمد العراقي ـعتصم ا
في مـنـشور (وصـلـتنـا مـعلـومة سـنـعلن
عن تــفــاصـيــلــهـا اذا  االعــتــداء عـلى
طعم التركي) مخاطبا ـعتصم في ا ا
ــعــتــصــمـ بــالــقــول(نــرجــو الــتـزام ا
الـســلـيـمـة).  كـمـا دعــا الـصـدر فـصـائل
احلــشــد الــشــعــبي إلى عــدم مــواجــهـة
الـنــاس وأال فـإنـهــا (تـنـاصــر الـفـاسـد)
وذلك بــعـد إعـالن أحـد قــادة احلـشـد أن
فـصائـله (مستـعدة لـلوقوف ضـد الفـتنة
الـتي تـبغي تـدمـير الـعـراق ومنـجزاته).
وأخــذت اســتــراتـــيــجــيــة الــضــغط من
الـداخل تتـزايد ضـد احلكـومة مع إعالن
ـان أربـعـة نـواب اسـتـقـالـتـهم من الـبـر
تــضـامــنـاً مع احملــتـجــ ورفـضـاً ألداء
الـطـبـقـة الــسـيـاسـيـة الـتي يـتـهـمـونـهـا
طالب احلركة بـ(الفشل) في االستجابة 
االحــتــجــاجــيـة .واســتــقــال الــنــائــبـان
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اتـخذ  مجلس النواب سلسلسة قرارات
وصــفت بـ(الــتــاريـخــيــة) في اجلــلــسـة
االسـتـثـنـائـيـة الـتي عـقـدهـا ظـهـر امس
بـحـضـور  222 نـائــبـاً وألـغى خاللـهـا
سؤول مـخصصات وإمتيـازات كبار ا
والــنــواب كــمــا شــكّل جلــنــة لــتــعــديل
الـدسـتـور خالل أربـعـة أشـهـر.  وطـالب
احلـلبـوسي في مستـهل اجللـسة رئيس
هـدي بـحفظ حـياة الـوزراء عـادل عبـد ا
ـــمــتـــلـــكــات الـــعـــامــة ـــواطــنـــ وا ا
واخلـــاصــة.وغـــزى في كـــلـــمـــة (بــاسم
مــجـلـس الـنــواب عـوائـل الـشــهـداء من
ـطــالــبـ ــتـظــاهــرين الــسـلــمــيــ ا ا
بـحقـوقـهم الدسـتوريـة الـتي كفـلهـا لهم
الـدسـتـور) مـشـدداً عـلى (ضـرورة قـيام
سـلـحـة بـحفظ الـقـائـد العـام لـلـقـوات ا
ـمتـلـكـات العـامـة واخلـاصة). حـيـاة وا
واضــاف (نـرفض األعــمـال الــتي تـؤدي
الى حــرف الـــتــظــاهــرات) مــبــيــنــاً أن
ـان سـتـبـقى مـسـتـمـرة (جـلـسـات الــبـر
حلـــــ إجـــــراء اإلصـالحـــــات). وقـــــرر
ــهـدي أو من اجملــلس  حــضــور عـبــد ا
ان خالل ساعات لتقد ينوب عنه للبر
مـــا لـــدى احلـــكـــومـــة من اجـــراءات 
ـضي بـهـا او سـيتم تـطـبـيـقهـا تـلـبـية ا
ـتـظـاهـرين. وصـوّت اجملـلس ـطــالب ا
خالل اجلــلــســة عــلى الــزام احلــكــومـة
أخوذة من بإلغاء اجلمع ب الراتب ا
قــوانــ الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة ومن
ضـمـنـها امـتـيـازات رفحـاء كـمـا صوّت
ـالـيـة عــلى قـرار إلـغــاء اخملـصـصــات ا
ـمــنـوحـة لـلــمـسـؤولـ واإلمـتــيـازات ا
والـرئــاسـات وأعـضـاء مـجـلس الـنـواب
ــسـتــقــلــة والـقــضــائــيـة والــهـيــئــات ا
والدرجات اخلاصة واحملافظ على أن
يـكون تنفيذ قـرار اإللغاء ابتداءً من يوم
امس وشـكّل جلنـة نيـابيـة خاصـة تمثل
ـكونـات إلجـراء تـعـديالت على جـمـيع ا
الـدستور وتـسليـمها إلى اجمللس خالل
مــدة ال تـتـجـاوز أربــعـة أشـهـر وصـوّت
كـذلك على حل مـجالس احملـافظـات غير
ــنـتـظــمـة بـإقــلـيم وتــخـويل احملـافظ ا
ـالـيـة واإلداريــة وتـسـلم إدارة األمــور ا
الذ من مجلس احملافظة وإنهاء عمل
مـجالس األقـضية والـنواحي واجملالس
احملــلـيــة  فــضال عن الـتــصــويت عـلى
ــــراقــــبـــة عــــلى تــــولـــيـه اإلشـــراف وا
احملــافـظــ حلـ إجــراء االنـتــخـابـات
ـراقـبـة وشـكل جلــنـة من بـ اعـضـائه 
ومــتـابـعــة شـؤون احملــافـظــ  وقـيـام
الية الى احملافظ بتقد موازناتهم ا
ـاليـة النـيابـية . وصـوّت على الـلجـنة ا
رئـيس مجلس اخلدمة اإلحتادي ونائبه

الـشـيـوعـيان الـوحـيـدان الـلـذان حصال
عـلى مقعديهـما ضمن ائتالف سائرون
وهــمــا رائــد فــهــمي وهــيــفــاء األمــ

إضــــافـــة إلـى طه الــــدفـــاعـي ومـــزاحم
الــتـمــيــمي من حتــالف الــنـصــر.وقـال
فـهمي واالمـ في بيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (اسـتقـالتـهمـا تأتي انـسجـاما
مع مــــــواقف احلــــــزب الـــــشــــــيـــــوعي
واسـتـنـكـارا لـلـقـمع الـدمـوي وتـأشـيـرا
ان عـن االقدام لـعـجـز احلـكـومـة والـبـر
عــلى وقف الـتــردي احلـاصل). وجـاءت
هـذه اخلطـوة غداة بدء نـواب سائرون
ان (إلى اعـتصـاماً مـفتـوحاً داخل الـبر
حــ إقــرار جــمــيع اإلصالحــات الــتي
يـطـالب بـهـا الـشعـب العـراقي).الى ذلك
ـالـكي امس اسـتـقـالـته اعـلن ضـرغـام ا
من مــسـتـشــاريـة شـؤون الـعــشـائـر في
ـــالــــكي في رئـــاســــة الـــوزراء.وقــــال ا
تـصريح(اعـلن عن تقـد استـقالتي من
مـستشـارية شؤون الـعشائـر ورفع اليد
هدي). من جهته عن دعم حـكومة عبد ا
أكــد رئـيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
وجــــوب وضع ســــقـف زمـــنـي إلجنـــاز
مـشـروع قـانـون االنتـخـابـات عـادا اياه
(مـرتـكـزاً اساسـيـاً لإلصالح الـسـياسي
واالقـتصـادي في البالد) بـحسـب بيان
رئـاسي تـلـقـته (الـزمـان) افـاد بـحـضور
صــالـح اجــتــمــاعــاً فـي قــصــر الــسالم
ــنــاقــشـــة مــشــروع قــانــون بــبــغـــداد 
االنـتخـابات اكـد خالله  (وجوب وضع
ــشــروع وخالل ســقف زمــنـي إلجنـاز ا
مـــدة وجــــيـــزة ألنه مــــطـــلب شــــعـــبي
وســـيــــاسي حــــقـــيــــقي) داعــــيـــا الى
تحدة في اجلانب (التنسيق مع األ ا
الـــفـــنـي واالســـتـــفـــادة من اخلـــبـــرات
ــنع حـاالت والــتـجــارب بــهـذا اجملــال 
س ــــا ال الــــتـالعب والــــتـــــزويــــر و
الـسيـادة والقـرار الوطـني). في غضون
ذلك أصـدرت محكمة في الرصافة قرارا
بـــاســتـــقـــدام وزيـــرين في احلـــكـــومــة
الـسابـقة هـما اآلن عـضوان في مـجلس
ـركـز الــنـواب .وقـال بـيــان صـادر عن ا
االعالمـي جمللس الـقضاء األعـلى تلـقته
(الـــزمـــان) امـس ان (قـــاضي حتـــقـــيق
ـركـزية في مـحـكمـة مـكـافحـة الـفـساد ا
الـرصـافـة أصـدر بـتـاريخ امـس االثـن
قـرارا بـاسـتقـدام وزيـرين في احلـكـومة
الـسـابـقـة وحـالـيـا هم أعـضـاء مـجـلس
ال الـعام) من نـواب عن قـضايـا هـدر ا
دون الـكــشف عن هـويـتــهـمـا. وشـهـدت
طلبـية سابـقة في العنف الـتظاهـرات ا
بـالتـعاطي معـها إذ سقط  157شـهيداً
ـــوجـــة األولى مـــنــهـــا بــ األول في ا
والــسـادس مـن تـشــرين األول اجلـاري
و 74 شـهيداً وآالف اجلرحى حتى اآلن

في اجلـولـة الـثـانـيـة الـتي بـدأت مـساء
ـــاضي. وفي تـــطــور الفت اخلـــمــيس ا
اعـلن قـائـد عمـلـيات بـغـداد امس االحد
فـرض حـظـر لـيلي لـلـتـجـوال في عـموم
ـــكــتب مـــنــاطق الـــعــاصـــمـــة. وقــال ا
االعالمي فـي القـيـادة ان(قائـد عـملـيات
بـغـداد قرر فـرض حـظر لـلـتجـوال يـبدأ
مـن الـســاعـة  12 لــيال الى الــسـاعـة 6
صـباحاً يومياً) مـضيفا ان هذا احلظر
سـيــسـتـمـر(حـتـى اشـعـار اخـر).ويـأتي
احلـظر فـيـما تـواصلت الـتظـاهرات في
بــغـــداد  امس لــلـــيــوم اخلـــامس عــلى
الــتــوالي في وقت خــفـتت حــدتــهـا في
بــعض احملــافـظــات اجلــنـوبــيـة. ورأى
مــراقــبــون ان فــرض حــظــر الــتــجـوال
ــكن تـــطــبـــيــقـه في هــذه الــلـــيــلـي ال
الـــظـــروف. واشـــاروا الى ان (الـــنــاس

ســتــبــقى تــســيــر في الــشــوارع بــرغم
احلـظر كمـا ان قطار الـبصرة يصل الى
بـغــداد في الـرابـعـة فــجـرا ثم بـعـد ذلك
بــنــصف ســاعــة يــصل قــطــار ثــان من
مــحــافــظــة اخـــرى ثم قــطــار ثــالث من
مـحافظة ثالثة) مطالب بـ(أخذ الواقع
بـنـظـر االعـتـبـار ولـيس اتـخـاذ قـرارات
التـــطــــبق اال عـــلى الــــورق) بـــحـــسب
تـعبيرهم. ونشرت قيادة عمليات بغداد
امس صـورا لـعجـلـة (توك تك) ضـبطت
بـداخلهـا رمانات يدويـة محلـية الصنع
في ســاحـــة الــتــحــريــر وسط بــغــداد.
بــحــسب بــيـان قــالت فــيه ان (الــقـوات
االمـنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت
ـنـدسـ من الـقــاء الـقـبض عـلى احـد ا
يـقـود دراجة نـاريـة - تكـتك - بـداخلـها
صـنـدوقـان يـحـويـان  30رمـانـة يـدويـة

مـحلـيـة الصـنع كان يـروم ادخالـها الى
تظاهرين سـاحة التحـرير الستهـداف ا
والــقـــوات االمــنــيــة عـــلى حــد ســواء)
مـــشــيـــرة الى (إحــالـــته الى اجلـــهــات
برزات اجلرمية). وفي الـتحقيقيـة مع ا
مــســار آخــر رفـض مــجــلس الــقــضــاء
االعــلى بـــشــدة تــصــريــحــات لــرئــيس
الـوزراء الــسـابق حـيــدر الـعـبـادي دعـا
فـيـهـا الـقـضـاء الى االسـتـقاللـيـة .وقال
ـتـحــدث بـاسم اجملـلس عـبـد الـسـتـار ا
ـــركــز بـــيــرقـــدار في بـــيـــان امس إن ا
اإلعالمـي اطلع عـلى ما نـشـره العـبادي
بـــخــصـــوص دعــوة رئـــاســة مـــجــلس
الــقــضـاء إلـى احلـفــاظ عــلى اســتـقالل
الـقـضـاء و(نـود ان نـطـمـئـنه وغـيره ان
الـقضاء كان وال يزال وسـيبقى مستقال
ولن يـــنـــحـــاز لـــطـــرف ضـــد اخــر وان
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االنـحـدار شمـال سان فـرانسـيسـكو وفق
مـا أفـادت خـدمـة األرصـاد الـوطـنـيـة.وفي
وقـت ســــابق مـن يــــوم اول امس األحــــد
أصـدر مــكـتب شـرطـة مـقـاطـعـة سـونـومـا
حتـذيراً يـأمر بإخالء مـعظم أجزاء مـدينة
ســانــتـا روزا الــتي تــعـد نــحـو  180ألف

نسمة. 
وبــحـلـول مـسـاء الـسـبت دمـر  77مـبـنى
بـيـنـهـا  31 بـنـاء سـكـنـيًـا جـرّاء احلـرائق
بـيـنـما اسـتـدعي أكـثر من  2800اطـفـائي
ــكــان.وجـــاء في تــغــريـــدة خلــدمــة إلـى ا
األرصـاد اجلـويـة الـوطـنيـة األمـريـكـية إن
(هـناك احتماال بحدوث ظروف جوية غير
مـسبوقة تتسبب باحلرائق).وقال اخلبير
من خــدمـة األرصـاد الـوطـنـيـة األمـريـكـيـة
ديـفيد كـينغ  ان(هذا بالـتأكيـد حدث نعده
تــاريــخــيًــا وشــديــد اخلــطــورة).وأضـاف
ان(مـا يـجـعل من هـذا احلـدث كبـيـراً حـقًا
هـو الـوقت الطـويل) الذي سـتسـتمـر هذه

الرياح خالله).
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تــوقـعت هـيـئـة االنــواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلزالي الـتابـعة لوزارة الـنقل انـخفاض
نطقـة الشمالية مع درجـات احلرارة في ا
نطـقة الوسطى تـساقط زخات مـطروفي ا
الـيـوم الثالثـاء . وجـاء في تقـرير لـلـهيـئة
اطــلـعـت عـلــيه (الـزمــان) امس ان (طـقس
ــنـطـقــة الـوسـطـى سـيـكــون صـحـوا مع ا
بـعض الغيوم وفي االقسام الـغربية منها
غـائـم جـزئي الى غـائم مع تـسـاقط زخـات
مـطر فيها تـكون رعدية احيـانا  وال تغير
فـي درجات احلرارة) مضيفا ان (الطقس
ـنـطقـة الشـمالـية سـيكـون غائـما مع في ا
تـسـاقط امـطـار وحـدوث عـواصـف رعـدية
احـــيــانـــا  درجــات احلـــرارة تــنـــخــفض
درجــات عــدة). وبــحــسب الــتــقــريــر فــان
ـنطـقـة اجلنـوبـية (الـطـقس سـيكـون في ا
صـحـوا مع بعـض الغـيوم  وال تـغـير في
درجــــات احلــــرارة). وتـــراوحـت درجـــات
احلــرارة في بــغـداد امس من  20الى 29
درجــة مـئـويـة والـسـلــيـمــــــــانـيـة من 15
الى  25 والـبـصرة من  19 الى  30درجـة
دني الـسـعودي مـئـويـة . وأعلن الـدفـاع ا
امـس اإلثـــنــــ  مـــصـــرع  7أشـــــخــــاص
وإصـابـة  11 جـراء أمـطـار غـزيـرة شـمال
دني شـرقي الـسـعـوديـة. وقـال الـدفـاع ا
في تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر  انه نــتج عن
ــطــريــة في مــحــافــظــة حــــــفـر احلــالــة ا
الــــبـــاطن  7 وفــــيـــات و 11 إصــــــــــابـــة
7 وإخـالء  16 شــــــــخـــــــصـــــــاً وإيـــــــواء 
أشخاص وتضرر  40 مركبة و 3 منازل.
وشــهــدت حــفــر الـبــاطن ســقــوط أمــطـار
غـــــزيــــرة اول امس األحــــد وسـط طــــقس

ســييء وتــقـلــبـات جــويـة تــشـهــدهـا دول
ـنـطـقــة أسـفـرت عن مــصـرع وإصـابـة بــا
ـــــــصرع الـعشرات وتسببت حتى اآلن 
 في مصر وشخص واحد في 22
يا سبّبت الريـاح العاتية باتّساع غـزة.عا
رقــعـة حــرائق الــغـابــات الـتي يــشـهــدهـا
شـمـال كالـيفـورنيـا في ظل ظروف يـتوقع
أن تـكون (غـير مـسبـوقة) وفق مـا أعلنت
الــسـلـطـات الـتي  أصـدرت أوامـر بـإجالء
عـشرات اآلالف وسط انقطاع الكهرباء في
الـوالية.واعلن حاكم الوالية غافن نيوزوم
حـال الطوار  في الوالية باكملها بسبب
ـنطـقة ـسـبوقـة في ا (آثـار) الـرياح غـير ا

التي تشهد احلرائق. 
وارد وقـال في بيان (نـحن نستـخدم كل ا
ــتـاحــة) في مـواجــهـة احلـرائق. وزادت ا
الـرياح الـتي بلـغت سرعـتها  130كلم في
الـسـاعـة من اشـتـعـال احلـرائق مـا يـشكّل
تـهديداً لعشرات آالف األبـنية كما تسبب
بـــاحــتــراقـــهــا بــشـــدة في أرض شــديــدة

d¼UEð» ∫ طالبة جامعية ترفع علم العراق ضمن تظاهرات حاشدة شهدتها بغداد واحملافظات 
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ــرجع الـديــني جـواد اخلــالـصي اسـتـنــكـر ا
ــواطـنـ إراقـة الـدم  داعــيـا إلى الــتـحـاق ا
بـالـتـظـاهـرات في بـغـداد واحملـافـظـات. ونـقل
بــيــان تــلـقــته(الــزمــان) امس عن اخلــالـصي
قـوله( أكـدنــا بـعـد اجلــمـعـة الــدامـيـة; أن كل
ـة جـديـدة ضـد أبـنـاء الـشـعب سـتُـعـقّـد جـر
طرق الـوصول إلى حلول سليـمة جتنّب البلد
ستـجدة واحلروب األضيق مخـاطر الفتـنة ا
من الـطـائـفيـة ولـكـننـا وجـدنـا ان العالج في
اجلـــمـــعــــة األخـــيـــرة رفع عــــدد الـــشـــهـــداء
سؤول اما انهم ا يعني ان ا صـاب  وا
ال يــريــدون احلــلــول ألنــهــا تــهــدد أحالمــهم
ـشـروع الذي ـريـضـة أو انـهم مـكبـلـون بـا ا
جـاء بـهـم إلى احلـكم لـتــدمـيـر الــعـراق ومـنع
نــهـــضــة األمـــة) مــشــددا عـــلى وجــوب (أن
تـــوضع خــطـــة عــمــلـــيــة لــلـــخالص من هــذا
الـوضع; تـبـدأ بـاسـتـنـكـار جـرائم إراقـة الدم
بـكل أشـكالـها ومـسبـبيـها وحتـميل اجلـهات
ــســؤولـيــة األولى لـفــشــلـهم في الــرسـمــيـة ا
إيقـاف العنف الذي تـمارسه اجلهـات األمنية
تـظاهرين نـدسون بـ أفرادها وقـمع ا أو ا
واحملــتــجـ الــعــزل احملــقــ في مــطــالـبــهم
ــشــروعــة الـداعــيــة إلى اسـتــعـادة وطــنـهم ا
العـراق العـزيز من خالل انـهاء الـفساد وكل
آثـار وافرازات االحـتالل وعـدم الـقـدرة على
تـــوضــيح مـالبــســـات األحــداث في حتـــقــيق
مهـني نزيه). وتـابع (ألجل استنـكار اجلرائم
ـظلـوم والـتأكـيد ـتـعاقـبة والـوقوف مع ا ا
هـضوم ـطالـبة بـحـقه ا عـلى حق الـشعب بـا
يجب إسـناد اجلمـاهير بـخطوات عـمليـة تبدأ
بـــإعالن احلـــداد الـــعــام عـــلى ضـــحــايـــانــا
ــســيــرة الــتــظــاهــر ــواطـــنــ  والــتــحــاق ا
واالضــطــرابـات فـي كل أمــاكن االحــتــجـاج;
خــصــوصــاً صــلـــوات اجلــمــعــة وفي بــاقي
عروفة كـساحة التحرير مراكـز االضرابات ا
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انـحـيــازه إلى جـانب تـطـبـيق الـقـانـون
فــقط الن الـقـانـون فــوق اجلـمـيع وأنت
اول من يـعـلم ان الـقـضاء ال يـسـتـجيب
لـرغبـات السـلطـة التـنفـيذيه بـدليل كان
يــرفض طــلـبــاتك أنت ومــديـر مــكــتـبك
عــنــدمــا كـــنــتــمــا حتــاوالن اســتــغالل
مــنـصـبــكـمـا ألغــراضـكـمــا اخلـاصـة )
مــخـاطــبــا ايـاه بــالــقـول (نــنــبـهك الى
ـصـطـلـحـات الـتي مـراعـاة اسـتـخـدام ا
تـضـعف الـثـقـة بـالـقـضـاء النهـا لم ولن
حتــقـق أحالمك الــوهــمـــيــة بــالــعــودة
لــلـمــنــصب الـزائل إلـى األبـد) بــحـسب
تـعـبـيـره. وتـابع ان (دفـاعك عن وزرائك
الـسـابقـ بـسـبب استـقـدامـهم من قبل
الــقــضـــاء عن جــرائم الـــفــســاد يــؤكــد
الــشـكــوك بــانك كـنـت شـريــكــا لـهم في

جرائمهم) على حد تعبير البيان .
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