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طبعة العراق 
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مـــركـــبـــاتـــهم خالل الـــســـيـــر في
الـطـرقـات تـعبـيـرا عن مـؤازرتـهم
احملـتــجـ في ســاحـة الـتــحـريـر
بــبــغــداد.ودعت وزارة الــتــعــلــيم
العـالي والـبحث الـعلـمي الـطلـبة
إلـى اســـــتــــئـــــنـــــاف الـــــتـــــقــــد
االلكـتروني إلى الـكلـيات األهـلية
ـسـائـية ومن خالل والدراسـات ا
مـوقـعـهـا االلـكـتـروني وقـنـواتـهـا
األخــــرى بـــــعــــد عـــــودة خــــدمــــة
االنـتــرنت من الــســاعـة الــثـانــيـة
ظـــهـــراً إلـى الـــســـادســـة مـــســـاءً
الستكمال متطلبات التسجيل.   

ـسـلـم في تـتـقـدم جـريـدة (الـزمـان) بالـتـهـاني والـتـبـريـكـات الى ا
ـولد الـنـبـوي الـشـريف الـذي صادف امس. ارجـاء الـعـالم  بـذكـرى ا
ـناسـبة حـافزاً لـلعـراقيـ للـوحدة والـتآخي وتـدعو الـله ان تـكون ا

والعيش الكر .

الــتــعــلــيــمــات االداريــة وســنــدان
الــنـــقــابــة لـــكن اتــســـاع ظــاهــرة
االنـقــطــاع عن الــدوام جـعــلت من
ـتــعــذر عــلى وزارة الـتــربــيـة او ا
ـــديــريـــات الـــعــامـــة في بـــغــداد ا
واحملــافــظـــات انــزال اي عــقــوبــة
ـنقطـع واكدوا عـلم ا بحق ا
ا حدث مع قرار ان احلال اشبه 
قيادة عمليات بغداد بفرض حظر
التجوال الذي قـوبل بتحد شعبي
تـمـثل بـخـروج مـواكب الـسـيارات
ـــواطــــنــــ حـــامــــلـــ االعالم وا
زامير العراقية ومـطلق العـنان 

وحـد.  وقال مصـدر نيابي الـتقـاعد ا
فـي تصـريح إن (اجملـلس انـهى خالل
جـلسته امس تقـرير ومناقـشة مقترح
ــالــيــة قــانــون الــغــاء االمــتــيــازات ا
لــلـمــســؤولـ في الــدولـة الــعـراقــيـة
ـــتــضــمن  5 مـــواد) مــضـــيــفــا إن ا
(اجملـلس انهى ايضا تقرير ومناقشة
مـــشـــروع قـــانـــون تــعــــــــــــــــــــــديل
قـــــــانــــــــون الـــــــتــــــــقـــــــــــــــــــــاعـــــــد
ـــــوحــــــــــــــــــــــد رقــــــــــــــــــــــم 9 ا
ـــتــضـــمن 12 لـــســـــــــــــنــة 2014 ا
مـادة كمـا انهى قـراءة مقــترح قـانون
تــعـديل قــانـون انـتــخـابــات مـجـالس

احملافظات واألقضية). 
وكـان اجملـلس قد صـوّت على اضـافة
قـتـرح قانـون تـعديل الـقـراءة االولى 
قـانون انتخابـات مجالس احملافظات
واألقـضـيـة عـلى جـدول اعـمـالـه الذي
تـضـمن ايـضـا التـصـويت عـلى جلـنة
قـواعـد الـسـلـوك الـوظـيـفي. وشـهدت
اجلـلـسـة التي عـقـدت برئـاسـة رئيس
اجملــــلـس مــــحــــمــــد احلـــــلــــبــــوسي
الـتـصـويت وحــــــضـور  232 نـائـبـاً
عـلى احـالـة الـنـائب احـمـد اجلـبوري
الى جلـنة الـسلوك الـنيـابي. من جهة
اخـــرى دعـــا رئـــيس كـــتـــلـــة الــنـــهج
الـوطني النيابية عمار طعمة إلى حل
ـان وإقـالـة احلـكـومـة خالل 30 الــبـر
يـومـاً بـاإلضـافـة إلى تـشـريـع قـانون
جـديد لالنتخابات وتـشكيل مفوضية
انــتـخـابـات جـديــدة.وقـال طـعـمـة في
ان بنـى البر مـؤتمر صـحفي عقـده 
ــان ومــا امـس (نــطــالب بـــحل الــبـــر
يـترتب عـنه من إقـالة احلكـومة خالل
ـدة مـدة  30 يــومـاً يــتم خالل هـذه ا
تــشــريـع قــانــون جــديــد لالنــتــخــاب

يتالءم مع مطالب اجلماهير وتشكيل
مـجـلس خـبـراء وحـكـمـاء يـعـمل عـلى
وضع احللول االستراتيجية لألزمات
ــــــــرحـــــــلـــــــة ويـــــــشــــــــرف عـــــــلـى ا
االنـتقـاليـة).ودعا طعـمة إلى (تـشكيل
مــفـوضـيـة انـتــخـابـات جـديـدة خالل
ــذكـــورة واجــراء تـــعــديالت ـــدة ا ا
ان اجلـديد) دسـتـورية من قـبل الـبـر
مـــطــالــبــاً في الـــوقت ذاته بـ(حــصــر
الـسالح بـيـد الـدولة والـتـزام الـقوات
ــتـظــاهـريـن بـحــقن الـدم األمــنـيــة وا
الــعــراقي). وفي شـأن مــتــصل طـالب
احلـلبـوسي خالل اجللـسة احلـكومة
ــوانـــــــــــــة بــاإلســراع فـي إرســال ا

العامة للبالد لعام 2020.
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مـنـح رئــيس مــجــمـوعــة االعالم
ـسـتقـل االسـتـاذ سـعـد الـبزاز ا
الـشــاعـر عـبــاس جـيــجـان قالدة
االبداع لدوره وعطائه في مجال
الـــشــــعـــروالـــثــــقـــافــــة.ووصـــفه
بــالـصــادق األمــ وانـه صـوت
احلـريـة في الـعـراق واحلـنـجـرة
الـصـادحـة النـتــفـاضـة اخلـامس

والعشرين من  تشرين االول.
ـة هـاتـفـية وقال الـبـزاز في مـكـا
مع جـــيــــجـــان ضـــمـن بـــرنـــامج
(ظـهــيــرة اجلــمــعــة) عــلى قــنـاة
(الـــشـــرقـــيــــة) اجلـــمـــعـــة (اخي
وصديـقي عـباس جـيـجان  انت
حــنـجــرة احلــريــة  انـت شــاعـر
الشعب انت الـصادق األم مع
انتفاضة تـشرين .على مر األيام
عرفتك منذ اكثر من ثالث عاما
انت ابن الـــعــراق تـــبـــكي يــوم

يـبــكي الــنـاس وتــفــرح يـوم يــفـرح
الـنـاس.دائـمــا قـلـوبـنــا تـرنـو الـيك
ودائما كـلماتك تـتغلـغل الى اعماق
نفوسنـا) مؤكدا (تسـتحق اكثرمن
الــيــوم لــيــست قالدة هــذه الــقالدة
ــا قالدة االبــداع ووســام فــقط  ا
احلـريــة الى عــبــاس جــيــجـان ابن
الشعب وحـنجرته وصـوته الهادر
احـيـيك واحــبك يـاعــبـاس). وعـقب
جـــيــــجــــان قـــائـال (هـــذه شــــهـــادة
تاريخية اعـتز بها من انـسان كبير
واعالمي ومــــثـــــقف عــــراقي خــــدم
من لك من طاقات العراق بكل ما 
قــلــمـه  الى مــاله  الـى ســعــيه ان
فـأنت سـبـقـتـنا يخـدم هـذا الـشـعب
بكل شيء يا ابو الطيب  وتقييمك
لي هــــذا افـــرحــــني وابــــكــــاني في
النك وضـــعـــتـــني الـــوقت نـــفـــسـه 
بــخـــانـــة هــوالء الـــشـــبـــاب  الــلي
تظاهـروا واللي اسـتشـهدوا واللي
اجنرحوا واللي تعزوا فهذا شرف
عظيـم وانت السـباق الى الـزينات

فـانت ابــو الــزيــنـات ابــو الــطـيب
وهـذه لــيـست غــريــبـة عــلـيك النك
عراقي نبيل والعـراقيون يعرفوك
ـا يعـرفون عـباس جـيجان اكثر 
وغــيـــر عــبـــاس جـــيــجـــان النــهم
يـــحـــبـــونك ودائــــمـــا يـــدعـــون لك
بــــاخلــــيــــر النـك تــــشــــيـل بــــعض
هـمومـهـم يعـنـي لـو انت بـالـدولة
كان شلتـهم كلهم) فـتداخل البزاز
قائال (ان العـراق ينهض بـابنائه
الــعـــراق ال يــنــهـض بــحـــكــومــة 
يـنـهـض اخي عـبــاس بـحـنــجـرتك
بــضــمــيــرك بــصــوتك بــكــلــمــاتك
يـنـهض بـارادة االدبـاء والـفـنـان
ـــــــدونـــــــ ـــــــثـــــــقــــــــفـــــــ وا وا
وشـبــاب.الــعــراق يــنـهـض بـارادة
هـوالء الــشـبــاب الـذين يــفـتــحـون

مستقبال جديدا له) . 
وقـــام مــديـــر االخـــبـــار فـي قـــنــاة
(الـشــرقــيـة) وفــاء الــصــفـار خالل
ـبـاشــر بـتـقـلــيـد جـيـجـان الـبث ا
قالدة االبـداع نــيــابــة عن الــبـزاز

وتسـلـيمـه كل ما يـتـرتب عـلى منح
القالدة من التزامات مالية. وقالدة
االبــداع تــمـــنح لــكـــبــار الــعـــلــمــاء
ـبـدعـ والـريـاضـيـ ورجاالت وا

االعالم واالدب والصحافة. 
الى ذلـك اســــتـــــقـــــرت الـــــســـــيــــدة
الــكـــربالئـــيـــة ام صالح اجلـــمـــعــة
اضية في بيتها اآلمن الذي اوعز ا
بشـرائه الـبـزاز بـعد مـنـاشـدتـها له
اثــنـــاء تـــوزيــعـــهـــا الــقـــهـــوة بــ
ــــــتــــــظــــــاهـــــريـن  فـي ســــــاحـــــة ا
االحتجاجات بـكربالء وتسلمت ام
ـؤثث بــكـافـة ــلك وا صالح الـدار ا
ستلزمات  بحضور العشرات من ا
مـعـتـصـمي سـاحـة الـتـربـيـة .وقـال
مــراسـل (الــزمـــان) انه ( نـــقل ام
صالح  بـعـربـة الـتــكـتك من سـاحـة
االعـتــصـام حـتـى دار الـعــمـر الـذي

اوعز بيه البزاز. 
و تصوير فيلم وثائقي عن فرحة
ام صالح سيعرض قريبا على قناة

الشرقية يقدمه رأفت كامل).

الـرشـيـد) مـشـيـرا الى(تـقـدم الـقوات
االمـنـيـة نـحـو سـاحـة اخلالني فـيـما
حــدثت حــاالت اخـتــنــاق ).كـمــا افـاد
بـانـفجـار قـنبـلـة صوتـيـة في منـطـقة
عظم دون وقـوع اية اصابات بـاب ا
وشـــهـــد جــســـرا االحـــرار والـــســنك
عـمليات كـر وفر ب مكـافحة الشغب
ـتـظـاهـرين بـعـد ان الـقت الـقـنابل وا
ـــســيـــلـــة لــلـــدمــوع مـــا اســـفــرعن ا
اخــــــتــنـاق  30 شــخــصــا بــحـسب
مـــصـــدر امـــني اوضـح ان (الـــقــوات
االمـنـية مـوجودة عـلى جـسر الـسنك
لـغـاية مـرآب السـيارات وهي تـنتـشر
قــــرب جـــســــر االحـــرار دون حـــدوث

مصادمات). 
ـوقف االمـني في جـسـر وتــابع ان (ا
اجلـــمــهــوريــة يـــتــمــثل فـي تــمــركــز
ـتـظاهـرين عنـد اخلط االول واسفل ا
اجلـــســر) مــشــيـــرا الى ان (ســاحــة
ـواطـنـ الــتـحـريـر تــشـهـد تـوافــد ا
الـيهـا). من جانب اخـر انهى مـجلس
الـنواب أمس قـراءة تقـرير ومـناقـشة
ثالثــة قــوانــ مــهــمــة هـي مــقــتـرح
ــالــيـة قــانــون الــغــاء االمــتــيــازات ا
لـــلــــمـــســـؤولـــ وتــــعـــديل قـــانـــون
انــتـــخــابــات مــجـــالس احملــافــظــات
واألقــضـيــة وقــانـون تــعـديل قــانـون
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اتــهم قـائـد شـرطـة الــبـصـرة رشـيـد
فـلـيح مسـلحـ يسـتقـلون سـيارات
مـــجــــهـــولـــة بـــاطـالق الـــنـــار عـــلى
ـتظاهـرين فيمـا اتهم مديـر مكتب ا
مـــفـــوضــيـــة حــقـــوق االنـــســان في
الـبـصـرة مـهدي الـتـمـيـمي االجـهزة
االمـنية باستخـدام بنادق صيد ضد
احملــتـجـ . واكــد ان اثـار اجلـروح
عـلى االجسـاد تفصح عن اسـتخدام
(الــصــجم) الــكــرات احلــديــديــة في
. وكانت تـقارير قد تـفريق احملتـج
اكـدت ان نـحـو  4 شــهـداء سـقـطـوا
فـي الــبــصــرة يــوم امس  نــتــيــجــة
اسـتخدام القوات االمنية الرصاص
احلـي . ونقلت التـقارير عن مصادر
طــبـيـة ان الـضـحـايــا سـقـطـوا بـعـد
مــحــاولـة الــقـوات االمــنــيـة تــفـريق
احملــتـجــ في احملــافـظــة. في هـذه

االثــنـاء  وجـهت روســيـا االحتـاديـة
مـواطنـيهـا بعـدم الذهـاب او السـفر
الـى الــــعـــــراق  بــــســـــبب الـــــوضع
ــضــطـرب . وتــســتــثـمــر شــركـات ا
روســيــة بــيـنــهــا كــبـرى الــشــركـات
الــنــفــطـيــة  (لــوك اويل) في حــقـول
الـنــفط اجلـنـوبـيـة في الـعـراق لـكن
وزارة الـنـفط تـؤكد ان هـذه احلـقول
تـواصل العمل وان بواباتها مؤمنة
بــشـــكل كــامل. وشــهــدت الــبــصــرة
احـتجاجات شعبية واسعة منذ 25
ـاضي  وتـصـاعـدت تــشـرين االول ا
بـرغم عملـيات العـنف التي رافـقتها
وحـاالت االخـتـنـاق الـتي شـهـدتـهـا.
ــتـحــدة اســتـشــهـاد ووثــقت اال ا
نـحو  269 شـخصـا وجرح نـحو 8
آالف آخـرين في كل من كربالء وذي
قــــار والـــبــــصـــرة  فــــيـــمــــا اكـــدت
اسـتشــــــــهاد  8 واصـابة نـحو 80
فـي البصـرة وحدهـا.  ونفـت شرطة

احملـافـظـة ان تـكـون قـد اسـتـخـدمت
ـفـرط  والكـرات احلـديـدية الـعـنف ا
. في فـي الــتـــعـــامل مع احملـــتـــجــ
غـضون ذلك أعلن مسؤول فى ميناء
ــيــنــاء أم قـــصــر إعــادة افــتـــتــاح ا
واسـتـئـنـاف الـعـمل فـيه بـعـد غـلقه
ــتــحــدث بــاسم قــبـل أيــام .وافــاد ا
رئــيس الـوزراء عـبــد الـكـر خـلف
ـيـنـاء كـلـف الـعـراق ما بـأن إغالق ا
يـــزيــد عن ســتـــة مــلــيــارات دوالر .
ــيــنــاء قــد وكــان مـــســؤولــون في ا
ـاضي توقف اكـدوا اواخـر الشـهر ا
ــيـــنــاء جـــمــيـع الــعـــمــلـــيـــات في ا
اخملـصص لـلـسلع األولـيـة واشاروا
الـى ان الــــشــــاحــــنــــات احملــــمــــلـــة
بـالـبـضائع ال تـسـتطـيع الـدخول أو
ـــغــادرة. واجــرى مــســؤولــون في ا
الــبـصـرة مــحـادثـات مع احملــتـجـ
حملـاولـة إقنـاعهم بـالسـماح بـدخول
الــعــمـال لــلـمــيــنـاء كي يــتــسـنى له

الــعـــمل بــصــورة طـــبــيــعــيــة اال ان
محاوالتهم باءت بالفشل  على مدى
ــاضــيــة. وكـــانت مــصــادر االيـــام ا
طــبـيــة قـد افــادت بـوقــوع اصـابـات
لـــدى قـــيــام قـــوات االمن بـــتـــفــريق
ــتــظــاهــرين في مــيــنــاء ام قــصـر ا
ــنـعــهم من دخــوله. وكـان اخلــبـيـر
االقـتصـادي مالذ االم قـد حذر من
امـكانية ارتفـاع االسعار في السوق
يـناء .وقال احملـلية نـتيجـة توقف ا
االمـ لـ(الزمان) ان (االمن الغذائي
لـن يتـعرض الى ايـة خطـورة  جراء
تـوقف العـمليـات في مينـاء أم قصر
 بـفـضل توافـر ما يـكفي من الـسلع
ـكن ان والـبــضـائع احملـلـيـة الـتي 
ــسـتــهــلك الــعـراقي تــســد حـاجــة ا
فـضال عن امكـانيـة دخول الـبضائع
مـن مــنـافــذ اخــرى). وتــوقـع االمـ
ان(يــــؤدي االمــــر الـى ارتــــفــــاع في
االسـعار اذا مـا استمـر لوقت طويل

ــر به الســيــمــا مع الــظــرف الــذي 
الـبلـد) مشـيرا الى ان (االمـر يرتبط
بـقلة العرض ما يزيد الطلب ويؤدي

الى رفع االسعار). 
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أكــدت الـعـتــبـة احلـســيـنـيــة حـاجـة
الــــعـــراق إلـى إصالحـــات جــــذريـــة
ـتـظـاهـرين  تـنــسـجم مع مـطـالب ا
ـثـابة مـشـيـرة الى ان التـظـاهرات 
رســالــة احــتــجـاج مـن الـشــعب الى
احلـــكــومــة جــراء تــردي االوضــاع
فــيـمـا تـظـاهــر اآلالف من مـنـتـسـبي
الـعتبت احلسيـنية والعباسية في
كـــــــربـالء مـــــــؤكــــــــدين دعــــــــمـــــــهم
لـلـمتـظـاهرين في حتـقـيق مطـالـبهم
ـشروعة. ورفع منتسبو العتبيت ا

الفـتـات كـتب عـليـهـا (مـرجعـيـتـنا ..
وحــدتــنــا) فــيــمــا كـتـب عــلى الفــتـة
اخــــرى (الـــوطن.. اهــــلـــنـــا). وقـــال
مــسـؤول حـفظ الـنـظــام في الـعـتـبـة
احلـســيـنـيـة فـاضل عـوز لـ(الـزمـان)
امس (لـقـد خرجـنـا بهـذه الـتظـاهرة
لـنؤازر احملـتجـ وندعم مـطالـبهم)
مـضـيـفـا ان (ابنـاء الـشـعب صـبروا
طـويال فـما كـان امامـهم اال اخلروج

بـهـذه التـظـاهرات الـتي تـعد رسـالة
احــتــجـاج مــوجــهـة الى احلــكــومـة
بـــســـبب تـــردي االوضـــاع). واشــار
عـوز الـى ان ( مـنـتـسـبي الـعـتـبـتـ
رفـــعـــوا الفـــتـــات طــالـــبـــوا فـــيـــهــا
ـحـاسـبة الـفـاسـدين والـدعوة الى
انـتخـابات نـزيهـة وحتقـيق العـدالة
مــــشـــيـــرا الى ان االجـــتــــمـــاعـــيـــة)
ــطــالب تــتــضــمـن ايــضــا اجـراء (ا
تـغيـير في شـكل احلكـومة وحتـقيق
اصـالحــات جـــذريــة  تـــنــســـجم مع
رجعية طـموحات الشعب).واكـدت ا
الـديـنـيـة عـلى الـقـوات االمـنـيـة عدم
ـتظـاهرين. اسـتـعمـال العـنف ضد ا
ـرجـعـيـة في الـعـتـبة ـثل ا وشـدد 
ـهـدي الـكربالئي احلـسـيـنـية عـبـد ا
في خـطبـة اجلمـعة الـتي القـاها في
ـــطــــهـــر الــــصـــحـن احلـــســــيـــنـي ا
متلـكات العامة عـلى(احلفاظ علـى ا
واخلـــاصــة وعــدم تــغـــيــيــر مــســار
الـتـظـاهرات الـسـلـميـة) مـشـيرا الى
ان( قــــوى ســــيـــاســــيــــة داخـــلــــيـــة

وخــارجـيــة حتـاول ان تــقف عــائـقـا
امـام تـطلـعات الـشـعب الذي يـسعى
ـــة). وتـــابع الـى حـــيــاة حـــرة كـــر
ـرجـعـيـة الـديـنـية الـكـربالئـي ان ( ا
تــــقف صــــفـــا واحــــدا مع مــــطـــالب
ــــتـــظـــاهــــرين وفي الــــدعـــوة الى ا
الـقـضـاء عـلى الـفـسـاد الـذي اصبح
مــــســــتــــشـــــريــــا في مــــؤســــســــات
الــدولــة).عـلى صــعــيـد مــتــصل قـام
ــعــتـصــمـون امـس بـاعــادة نـصب ا
خـيام االعـتصـام في ساحـة التـربية
بــعــد ان قـامـت عـنــاصــر مـجــهــولـة
ـاضيـة بحـرقهـا. وقال الـلـيلـة قبل ا
مـصدر لـ(الـزمان) امس ان (عـناصر
مــجـهـولـة مــلـثـمـة قــامت في سـاعـة
ــاضـيـة مــتـأخـرة مـن الـلـيــلـة قـبل ا
بـحـرق خـيـام االعـتـصـام في سـاحة
الـتـربيـة وسط احملـافظـة فـيمـا عـمد
ـعـتصـمون الى نـصبـها من جـديد ا
ـصـدر فـي الـيـوم الــتـالي) واشــار ا
ـــتـــظـــاهــريـن لــدى الـى (تــعـــرض ا
مــحـاولـتـهم الــسـيـطـرة عــلى مـبـنى

الــــتــــربـــيــــة الى اطـالقـــات نــــاريـــة
بـــــالــــرصـــــاص احلي مـــــا ادى الى
اسـتشهاد ثالثة متظاهرين واصابة
آخــرين بـجـروح مــخـتـلــفـة).  وأفـاد
مــصـدر أمـني فـي احملـافـظــة بـقـيـام
مـــتـــظــاهـــرين بـــإســقـــاط حـــواجــز
كـونـكــريـتـيـة بـ مـديـريـة الـتـربـيـة
ـصدر في ومـبـنى احملـافـظـة.وقـال ا
ـتــظـاهـرين تــصـريح إن (عــشـرات ا
قـــامـــوا بــإســـقــاط ثـالثــة حـــواجــز
كــونــكــريــتــيـة وضــعــتــهــا الــقـوات
األمـنيـة على الـطريق الـرئيس الذي
يـتجه من ساحة التـربية وهي مركز
ـديـنـة الى مـبنى الـتـظـاهـرات في ا
احملـــافــظـــة).وأضــاف أن (الـــقــوات
ـســيــلـة األمــنــيـة ردّت بــالــقــنـابـل ا
ـتـظـاهـريـن ما أدى لـلـدمـوع عـلى ا
إلـى وقــــــوع حــــــاالت اخــــــتــــــنـــــاق
بـيـنـهم).وكـانت الـقـوات االمـنـيـة قد
ـاضيـة طـريـقاً قـطـعت الـلـيلـة قـبل ا
رئـيساً يتجه من ساحة التربية الى

مبنى احملافظة.

ـدة من ابــنـائــهم ويـخــشـون من ا
عـلمـ على تـعويض عدم قـدرة ا
الــتـالمــيـــذ مــا فـــاتــهم من دروس
والسـيـمـا مـا يــتـعـلق بـالـصـفـوف
ــنـتــهــيـة الــتي تــخـضـع لـنــظـام ا
دارس االمتحان الوزاري. اال ان ا
تـعـهـدت بـالـتـعويـض عـبـر الدوام
ايــــام الــــســــبت وجتــــاوز بــــعض
الـعــطل الــرسـمــيـة فــيــمـا طــلـبت
بــــــعض االدارات مـن الــــــعــــــوائل
سـاعدة بـتـدريس ابنـائهم خالل ا
ايـــــام االضــــــراب الـــــذي تـــــصـــــر
احلـكــومــة عـلى خــرقه لــلـقــانـون.
واكد خبراء بينهم احملامي طارق
حـرب ان الدسـتـور لم يـنص عـلى
االضراب العام بالنـسبة للموظف
احلكومي لكنه كـفل حق التظاهر

واالحتجاج السلمي. 
ورأى مـعـلـمـون انـهم اسـتـجـابـوا
لـقـرار الــنـقـابـة بــرغم عـدم وجـود
سـلطـة اداريـة لـهـا عـلى الـهـيـئات
الـتــدريـســيــة وانـهم وقــعـوا في
واقـع احلــــــال بــــــ مــــــطــــــرقـــــة
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ــــدارس في انــــحــــاء تــــبــــاشـــــر ا
العـراق اليـوم االحـد الدوام بـعد
فــــتــــرة انـــــقــــطــــاع دامت نــــحــــو
اسبـوع اسـتجـابة لـقرار نـقابة
ـعـلـمـ بـاعالن االضـراب الـعام ا
تضامـنا مع مطالـب احملتج في
تـظـاهـرات بـدأت في  25 تـشـرين
ـــــاضـي. وكـــــانت وزيـــــرة االول ا
التـربـية سـهى العـلي بك قـد عدت
االضـراب تـصــرفـا غـيــر مـشـروع
ـدارس بـالدوام والزمت ادارات ا
لكن دعوتـها لم حتظ باالسـتجابة
ـطلـوبـة. وبـرغم الـضـغـوط التي ا
مــورسـت عــلى الـــنــقـــابــة جلـــهــة
الـشـرعــيـة الـقـانــونـيـة لالضـراب
فان النـقابـة اصرت عـلى موقـفها
وفــــاقم االمــــر ان ادارات مـــدارس
اتخذت من جهتـها قرار مناصرة
تـظـاهـرين واالعالن عن تـعـطيل ا
الـدوام الـرسـمي. ويـشـعـر اولـيـاء
االمــور بــالــقــلق من ضــيــاع هــذه
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نتـخب الوطني لكرة الـقدم الى العاصمـة األردنية عمان وصل ا
ـؤهلة ـزدوجة ا واجـهة إيـران في التـصفـيات ا امس اسـتعـداداً 
لـنـهـائـيـات كـأس الـعـالم  2022 وكـأس آسـيـا 2023. وكـان من
ــبـاراة عـلـى مـلـعب الــبـصـرة الــدولي لـكن ــفـتــرض ان تـقـام ا ا
ـباراة الى خـارج العراق االحتـاد الدولي لـلعـبة فـيفا قـرر نقل ا

سهى العلي بك
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ـرجع الـديــني جـواد اخلـالـصي دعــا ا
لــعـقــد مـؤتــمـر وطــني شـامـل يـوم غـد
االثــنـ  لــبــحث احـداث الــتـظــاهـرات
ستقلة يـضم الشخصيات السيـاسية ا
ن لـم تشارك في الـعملـية السـياسية
ـكـتب اخلـالصي الـقـائـمـة ونقـل بيـان 
تـلــقـته(الـزمـان) امس عـنه قـوله  خالل
خـطـبـة اجلـمـعـة في مديـنـة الـكـاظـمـية
ــقــدسـة تــأكــيــده ( ضـرورة تــكــثـيف ا
شاركة في اماكن التظاهر احلضور وا
واالعــتــصــام) مـشــيــراً الى ان (كــثـرة
الــعـدد يـحـقق لـلــمـتـظـاهـرين االهـداف
الــتي خــرجـوا من اجــلـهــا) ونـبه إلى
ــدارس وبـعض (ضــرورة عــدم غــلق ا
ا احلضور دوائر الدولة اخلدمية وا

ــــــدارس والــــــدوائــــــر االخــــــرى فـي ا
واالنـطالق منهـا بعد الـدوام للمـشاركة
في الـتظاهرات حتى ال تتعطل مصالح
الـــنــاس). ودعــا إلى (مـــؤتــمــر وطــني
شــامل لــلــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة
ن لم تـشـارك في الـعمـلـية ـسـتـقلـة  ا
ـكن ان الـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة; والـتي 
تمثل ارادة الشعب بكل اطيافه يوم غد
االثــنـــ  لــلــحــوار ومــنـــاقــشــة ســبل
ـر بـها اخلـروج من هـذه االزمـة التي 
الـــعــــراق والـــتي ســـيـــقــــتـــرح خالله
مـجـموعـة من اجلـهات واالسـمـاء التي
ـــكن ان  تــمـــثل ارادة الــشـــعب بــكل
ـعـنـية اطـيـافه واحلـوار مع اجلـهـات ا
وفـق الــثــوابت الــتي يــريــدونــهــا).في
رجع الـديني مـحمد غـضون ذلك قـال ا
مـــهــدي اخلــالــصـي ردا عــلى عــدد من

االسـئـلة الـتي وردت الى مـكتـبه بـشأن
ـا يـجـري في الـعـراق ان (ما ـوقف  ا
يــجــري في الــعــراق الــيــوم نــتــيــجـة
ـرة; فـكـيـد طـبـيـعـيـة لـهـذه احلـقـيـقـة ا
اإلحـتالل األجـنـبي اجلـائر هـو الـعامل
ـآسي بـرمـتـها ـدبـر األسـاس لـهذه ا ا
ــســـتــفــيــد الــرئـــيس الــوحــيــد من وا
نـتـائجـها) مـسـتدركـا ان (هذا ال يـنفي
وجـود عـوامل ثـانـويـة في الـواقع على
االرض ال تُــحْــتَــمَل تــقــتــضي الــتــذمـر
والــثــورة من فــقــر وفــاقــة وعــطــالــة
وبـطـالـة وفـسـاد وظـلم وفـقـدان األمن
والـعدالـة وغيـاب اخلدمـات األساسـية
والـصحية والتعليمـية تؤطرها عملية
ســيــاسـيــة مــاكــرة تـبــنــاهــا االحـتالل
لـتـحــقـيق أهـدافه بـقـيـام نـظـام كـسـيح
ان مـدمر وحكومة فاسدة عاجزة وبر

مـخـدر مـشـلـول منـبـثق من انـتـخـابات
ـقراطـيـة المثـيل لـها مـزيـفة بـاسم د
مـبــنـيـة عـلى احملـاصــصـة الـطـائـفـيـة
والــعــرقـيــة الــعــنـصــريــة والـفــئــويـة
احلـــزبـــيــة االســـريـــة واإلقـــلــيـــمـــيــة
الــعـشــائـريـة في ظـل دسـتـور مــلـغـوم
ــــــسـخ هــــــويــــــة األمـــــة وضـع أصالً 
ـوحد ب بـاستـبعاد االسالم الـسمح ا

مـكـونات اجملـتمع  مـن احليـاة العـامة;
ـفـرقة واالسـتـعـاضـة عـنه بـالـبـدائـل ا
تـمـهيـداً لبـلـوغ الهـدف األسـمى للـعدو
ـوحـد احملــتل وهـو تـمـزيـق الـعـراق ا
الى كـانـتـونـات هـزيـلـة مـحـتـربة عـلى
غـرار مـشيـخـات اخللـيج الـهزيـلـة بدءً
بــالــدويـــلــة الــفــدرالــيــة في الــشــمــال
ـوذجاً وانتهاءً بزوال شيء-ال سمح
الـلـه- كـان يـسـمى الـعـراق من خـارطـة

الـوجـود) عـلى حـد تـعـبـيـره . وخلص
اخلــــالـــصـي الى الـــقــــول أن (احملـــتل
اجلـــائـــر هـــو أســـاس الــبـالء الــقـــائم
والــقــادم فـــعــلــيه يــنــبــغي أن يــكــون
هـــاجس الــتــخـــلص مــنه فـي مــقــدمــة
اهـــتــمــامــات كل إنـــســان في الــعــراق
ــسـتـطـيـر إن وغــيـره; ألن هـذا الـشـر ا
تـمكن ال يقـتصر على الـعراق بل يهدد
الـعالم كله والعالم العربي واإلسالمي

على وجه اخلصوص).
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ـنتخب بـسبب الـتظاهـرات التي تـشهدهـا بغـداد والبصـرة.وبدأ ا
الوطـني استعداداته للمباراة ابتداءً من امس من اجل الوصول
ـبـاراة في  14 من تـشـرين الـى اجلـاهـزيـة الــتـامـة قـبل مــوعـد ا
الثاني اجلـاري. وفي تطـور تعادل الـفريق الـقوة اجلويـة العراقي
بـاراة التي اقيـمت بينـهما مـع فريق مولـودية اجلزائـر سلبـا في ا

غرب البطال االندية.  امس في اطار بطولة كأس ملك ا

مالذ االم
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شــــهـــد جـــســـرا االحــــرار والـــســـنك
وســاحـتـا اخلالني والــتـحـريـر امس
مــواجـهــات وعـمــلـيــات كـر وفــر بـ
ـتـظاهـرين وقوات امـنيـة تـخلـلتـها ا
اصـابـة متـظـاهرين بـحـاالت اختـناق
فــيـمــا نـفت قــيـادة عــمـلــيـات بــغـداد
ــتــظــاهــرين قــرب ســاحــة تــفــريـق ا
الـتـحريـر. وقال قـائد عـملـيات بـغداد
الــفـريق الـركن قــيس احملـمـداوي في
تـصـريح إن (قـيادة الـعـمـليـات تـنفي
ـتظـاهرين قرب نـفيـا قاطـعا تـفريق ا
سـاحـة الـتحـريـر).وأضاف (هم حتت
حـمـايـتنـا وهم مـصـدر قوة لـتـحـقيق
ــطــالب وواجــبــنــا حــمــايــتــهم في ا
ساحة التحرير وامتداداتها). واشار
احملـمداوي الى فتح احملال التجارية
احملـيطـة بسـاحة الـتحـرير ابـوابها .
واطـلقت القـوات االمنية قـنابل الغاز
ـتــظـاهـرين ــسـيل لــلـدمـوع عــلى ا ا
نع ـتـوجهـ نحـو شارع الـرشيـد  ا
وصولهم الى جسر السنك في بغداد
بـحسب مصدر امـني قال ان (القوات
االمـنـية قـامت باطالق كـثـيف لقـنابل
ــــســـيـل لــــلـــدمــــوع عــــلى الــــغــــاز ا
ـنع وصولهم الى شارع ـتظاهرين  ا
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