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اطـلـقت قـوات مـكافـحـة الـشغب امس
ــســيـلــة لــلـدمــوع بــشـكل الــقــنـابل ا
تظاهرين في ساحة متقطع لتفريق ا
اخلـالني في بـــغــداد فـــيـــمـــا رفــعت
الـقـوات االمنـيـة الكـتل الـكونـكـريتـية
مـن على جـسـر األحرار. وقـال مـصدر
امــني إن (قــوات مــكــافــحــة الــشــغب
سيلة في اسـتمرت بإطالق القـنابل ا
سـاحـة اخلالني ولـكن بـشكل مـتـقطع
ــــتـــــظــــاهـــــرين مـن اجل تـــــفــــريـق ا
وارجــــــــــاعـــــــــــهـم الـى ســــــــــاحــــــــــة
الـــتـــحـــريـــر).وأضــاف أن (عـــددا من
ـتـظـاهرين يـتـحـصنـون وراء الـكتل ا
الـكونـكريـتية الـتي وضعـتهـا القوات
االمـنية للـفصل ب ساحتي اخلالني
والـتحـرير). واعـادت القـوات االمنـية
امـس فتح جـسـر األحرار أمـام حـركة
ــركـبــات بـعــد أسـبــوع عـلى إغالقه ا
بــالـكـتل الـكـونـكــريـتـيـة. وفي الـشـأن
نــفــسه اتــهـم مـحــافـظ ذي قــار عـادل
الــــدخـــيـــلـي  جـــهــــات مـــجــــهـــولـــة
ـــتــظـــاهـــرين.وقــال بـــاســـتــهـــداف ا
الــــدخـــيــــلي فـي تـــصــــريح امس إن
(االحــد كـان يـومــا صـعـبــا جـدا عـلى
ابـنـاء احملافـظة اذ بـدأت الـتظـاهرات
في مــكــان مــحـدد بــحــمـايــة الــقـوات
االمــنـيـة الـتـي تـلـقت تــوجـيـهـات من
خـالل كـــتب رســـمـــيـــة واالتـــصــاالت
ـباشـرة بعدم اسـتخدام الـعنف بكل ا
انـواعه) موضحا أن (احـتكاكا حدث
فـي الـــــصــــبـــــاح بـــــ قـــــوات االمن
ــتــظــاهــريـن قـرب ومــجــمــوعــة من ا
مــديــريــة الــتــربــيــة بــعــد أن اثــيـرت
مـعلومـة غير دقيـقة تفيـد بأن القوات
كـان إال أننا االمـنيـة سوف تقـتحم ا
علومة التي تظاهـرين بأن ا طـمأنا ا
كــانت تـصــلـهم قــد تـكــون مـضــلـلـة)
ـتــظــاهـرين حتــركـوا مــضــيـفــا ان (ا
بــاجتــاه ســاحــة احلــبــوبـي وبـدأوا
بــــــضــــــرب الـــــقــــــوات االمــــــنــــــيـــــة
بــــــاحلــــــجــــــارة).واوضـح ان (تــــــلك
االحـتـكاكـات اسـتمـرت حـتى الثـامـنة
والـنـصف مـساء وكـانت هـنـاك رؤية
واضـحة بتنـفيذ التـعليمـات القاضية
ــنع اســتــخــدام االســلـحــة). ووجه
مـحافظ الـنجف لؤي الـياسـري  بنقل
احــد جـرحى الـتـظـاهـرات الى خـارج
الـعـراق لـلـعالج.جـاء ذلك خالل تـفـقد
الــيـاسـري  لــلـجـرحى في مــنـازلـهم .

من األطـراف والـسـلـطـات الـعـراقـية
ــــا في ذلك الـــرئــــاســـات الـــثالث
ومـجـلس الـقضـاء األعـلى وعدد من
ـثل ـتظـاهرين باإلضـافة إلى  ا
عـن النقابات).وحتدثت يونامي عن
تـراكم اإلحباطات حول عدم حتقيق
ـاضـية الـتقـدم في األعوام الـ 16 ا
بـيــنـمـا أثـار ارتـفـاع أعـداد الـقـتـلى
ـتـظاهـريـن وقوات واجلـرحى مـن ا
األمـن العـراقـية مـوجـة من الـغضب
ـــبـــاد واخلــــوف.واوضـــحت إن ا
الـتي تقتـرحها (تـنطبق عـلى جميع
األطـــــراف في جـــــمــــيـع األوقــــات)
وتـشـمل (حـمـايـة احلق فـي احلـياة
قـــبل كـل شيء وضــمـــان احلق في
الـتجمع والتـظاهر السـلمي وحرية
ـا كـفـله الــتـعـبـيـر عن الــرأي وفـقـا 
ــارســة أقــصى قـدر الــدســتـور و
ـكن من ضبط النفس في التعامل
ــا في ذلـك عـدم مـع الـتــظــاهــرات 
اسـتـخـدام الـذخـيـرة احلـيـة وحـظر
االســتـخـدام غـيــر الـسـلـيم لألدوات
ـسـاءلـة غــيـر الـفـتــاكـة وحتـقــيق ا
الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا
ا في ذلك والـعـمل وفقـا لـلقـانـون 
ــمـتــلــكـات الــعــامـة مــا يــتـعــلق بــا
واخلـــاصــة).وقـــالت إن اإلجــراءات
الـفـورية الـتي يـنبـغي تـنفـيـذها في
أقـل من أسـبــوع هي (إطالق سـراح
ــتــظـــاهــرين الــســـلــمــيــ كــافـــة ا
احملــتـجـزين مـنـذ األول من تـشـرين
ـاضي وفـقا لـلقـانون وعدم االول ا
ـتــظـاهـرين الـســلـمـيـ مالحــقـة ا

والــبـدء فـي الـتــحـقــيق الــكـامل في
ـــا في ذلك حــــاالت االخـــتـــطــــاف 
االسـتـعـانـة بـتـسـجـيالت كـامـيـرات

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ
ÍdÐU'« ÊËbFÝ  ≠ n−M «

ـتـحدة االمـريـكـية دعت الـواليـات ا
احلــكــومـة الــعـراقــيــة إلى وقف مـا
وصــفـتـه بـالــعـنف ضــد احملـتــجـ
وإصـالح النظام االنتخابي وإجراء
انــتـخـابـات مــبـكـرة فـيــمـا تـقـدمت
ـتحدة بسلسـلة من التدابير اال ا
ــتـوسـطـة الــفـوريـة والـقــصـيـرة وا
ــرافق االمـــد لــلـــحــد مـن الــعـــنف ا
لــلـتــظـاهــرات تـركــزت عـلى اطالق
ــتـــظــاهــرين الــســلــمــيــ ســراح ا
ـعـتـقـلـ ومالحـقـة اجلـنـاة الذين ا
اســتــهــدفــوهم.ونــقل بــيـان وزعــته
الــســفـارة األمــريــكــيـة لــدى بــغـداد
ـكـتب الـصـحفـي لـلبـيت امـس عن ا
األبــيـض قــوله ان (الــعــراقــيــ لن
يـقـفـوا مكـتـوفي االيـدي فيـمـا يـقوم
الـــنـــظـــام اإليـــرانـي بـــاســـتـــنــزاف
مــواردهم وإســتــخـدام اجلــمــاعـات
ــسـلـحـة واحلــلـفـاء الـســيـاسـيـ ا
ــنــعــهم من الــتــعــبـيــر عن آرائــهم
بـســلـمـيـة) مـضـيـفـا  ان (الـواليـات
تحدة ـتحدة تـشارك بعثـة األ ا ا
ـساعدة العراق في دعوة احلكومة
الــعــراقـــيــة إلى وقف الــعــنف ضــد
احملـتـج والـوفاء بـتعـهد الـرئيس
بـــرهـم صـــالح بـــإقـــرار إصالحـــات
انــتـــخــابــيــة وإجـــراء انــتــخــابــات
مـبكرة). ودعا البيان (بقية اجملتمع
الدولي الى االنضمام الينا في دعم
مـستقـبل افضل للـشعب العراقي) .
وابــدى مـــراقــبــون انــزعــاجــهم من
بيان البيت االبيض . وغرد اخلبير
الـسيـاسي سميـر عبـيد على تـويتر
ــتـحــدة تــأخـذ دور ان (الــواليــات ا
ــتـحـدة لــتـخـدع الــعـراقـيـ اال ا
عــنـدمــا اقـتــرحت  تـعــديل الــنـظـام
االنـتخابي والذهـاب الى انتخابات
مــبـكـرة) مـشـيـرا الى ان هـذا االمـر
(انــتــهــاك لــدولــة ذات سـيــادة  هي
الــعـــراق ) مــوضــحــا ان ( تــعــديل
الــقـانــون االنـتـخــابي وانـتــخـابـات
مـبكرة يجب ان تـقترحها وتـتبناها
ـتحدة وليس امريكا التي ال اال ا
يـثق بـهـا الـعـراقـيـون). من جـهـتـها
ـساعدة تـحدة  قـدمت بعـثة األ ا
الـــعــراق (يــونـــامي) ســلـــســلــة من
االقــتـراحــات والـتــدابـيــر الـفــوريـة
ـتـوسطـة األمد والـقـصيـرة األمد وا
لــلــخــروج بـالــبالد من األزمــة غــيـر
ـسـبـوقـة.وقالـت البـعـثـة في بـيان ا
بـاد الـتـي تقـدمـت بـها امـس إن ا
تـمت (بعد التشاور مع قطاع واسع

ــراقــبــة والــكــشف عن هــويــة من ا
يـقفـون خلـفهـا).وتشـمل اإلجراءات
الـفورية أيضـا (اإلسراع في حتديد
ـســؤولـ عـن اسـتــهـداف هــويــة ا
ـهم لـلـعـدالـة ــتـظـاهـرين وتـقــد ا
ـسؤول عن ومـحاكـمة ومـعاقـبة ا
ــفــرط لــلــقـوة و/أو االســتــخــدام ا
ـتـسبـب بـأعمـال العـنف األخرى ا
وفـــقـــا لـــلــقـــانـــون ودعـــوة كـــافــة
األطـراف اإلقـليـميـة والـدوليـة علـنا
لـعدم التدخل في الشؤون الداخلية
لـلعراق واحـترام سيـادته).وشملت
اإلجـــراءات قـــصـــيـــرة األمــد الـــتي
تــقـتـرح يــونـامي اعـتــمـادهـا خالل
أسـبـوع إلى أسبـوع ثالث نـقاط
هـي (اإلصالح االنتـخابي: االنـتهاء
مـن وضع إطـــار قـــانـــوني مـــوحـــد
ــــتــــحــــدة بــــدعـم فــــني مـن األ ا
ه بـــعــد مــدة وجـــيــزة إلى وتـــقــد
مــجـلس الـنــواب. ويـتم اســتـكـمـال
ــانــيــة في أقــرب اإلجــراءات الـــبــر
كن).و(إصالح قطاع األمن: وقـت 
يـتـم تـطـبـيق األمـر الـتـنـفـيــــــــــذي
رقم  237 بــــالــــكــــامـل وبـــدون أي
تــأخــيــر ويـتـم حـظــر أي أســلــحـة
خـارج سيطرة الدولة ويتم اعتبار
أيــة كـيـانـات مـســلـحـة خـارجـة عن
الــقـانــون أو عـنــاصـر مــارقـة غــيـر
قـانــونـيـة وتـقع عـلى عـاتق الـدولـة
مـسـؤوليـة الـقضـاء عـليـهـا).وثالـثا
(الـفسـاد: ينـبغي أن تـكون الـنخـبة
الـــســيــاســـيــة قــدوة في مـــحــاربــة
ـصـالح الــفـســاد من خالل كـشـف ا
ـــالــيــة داخـل الــبالد وخـــارجــهــا ا
ســواء أكـانت بــأسـمــائـهم أم حتت
أســـمــاء أخـــرى. إضــافـــة إلى ذلك
تــقـوم األحـزاب/الـكــتل والـتـيـارات
الـــســـيــاســـيـــة بــإلـــغـــاء جلــانـــهــا
االقــتــصــاديــة).واقــتــرحت اخلــطـة
ضــمن اإلجـراءات مـتــوسـطـة األمـد
الـتي يـنبـغي تطـبـيقـها خالل شـهر
إلى ثـالثة أشـهر أن (تـستـمر جلـنة
ـراجـعة الـتـعـديالت الـدسـتـوريـة 
الــــدســــتـــور بــــدعم فــــني من األ
ـــتـــحـــدة وطـــرح أي تـــعـــديل في ا
الـدسـتور لالسـتفـتـاء علـيه من قبل
الـشـعب الـعـراقـي وان تـقـوم هـيـئة
الـنزاهة بإحالة قـضايا الفساد إلى
مـجلس القـضاء األعلـى أو احملكمة
كـافحـة الفـساد. وتـتولى ـركزيـة  ا
هـذه احملـكمـة التـحقـيق في قضـايا
ـسـتـويات في الـفـسـاد عـلى كافـة ا
الــدولـة. وتـتم مـسـاءلــة ومـحـاكـمـة
ـــســـؤولــ الـــذين يـــثــبت كـــافــة ا
فــسـادهـم).وبـشــأن سن الـقــوانـ

اوصـت يونـامي احلـكومـة بـإرسال
مـشـروعـات مجـمـوعة من الـقـوان
إلى مـجلس النواب ليسـتكملها في
كن. وهـي قوان من أقـرب وقت 
أيـن لك هذا? واحملـكـمة االحتـادية
والـضـمـان االجـتـماعـي وحل أزمة
الــسـكن والـنـفـط والـغـاز وتـعـديل
قـــانـــون تــــشـــجـــيع االســـتـــثـــمـــار
والــشــراكـة بــ الـقــطــاعـ الــعـام
واخلــــــاص ومـــــجــــــلس الـــــوزراء
والــوزارات ومـجـلس اإلعـمـار).من
ـمـثــلـة اخلـاصـة جــهـتـهـا الــتـقت ا
ــتــحــدة في لـألمــ الــعــام لـأل ا
الـعراق جان هـينيس بالسخارت
ـرجع الـديـني عـلـي الـسيـسـتـاني ا
امـس االثـنـ وكــشـفت بـعــد لـقـائه
عن قــلق الـسـيــسـتـاني مـن افـتـقـار
الـنخبة الـسياسيـة للجديـة الكافية
بـشـأن تـنـفـيـذ اإلصالحـات مـؤكدة
ــرجع االعـلى يــسـانــد تـنــفـيـذ ان ا
إصـالحات جـديـة خالل مدة زمـنـية
مــعــقــولــة.واضــافــتت فـي مــؤتــمـر

صـحفي اعقب لقائهـا بالسيستاني
ـكن أن يـعــود احملـتـجـون انـه (ال 
الـسلمـيون إلى بيـوتهم دون نتائج
مــلـمـوســة) مـشــددة عـلى (ضـرورة
سلوك طريق اخر اذا لم جتر الكتل
الــسـيـاسـيــة االصالحـات).ومـضت
قـائــلـة (قـدمـنـا نـصـائح لـلـحـكـومـة
الـعراقية وحـان الوقت لتقـدم شيئا
لــلـــشــعب) مــشــددة عــلى ضــرورة
(احــتـرام ســيـادة الـعــراق من الـكل
ونــحن نـحـتـرم ذلك). واضـافت انه
(ال يــجب ان يـكـون الــعـراق سـاحـة
لـلـتـصـفـيـات السـيـاسـيـة الن هـناك
اخــبـار تــصــلـنــا من كل االطـراف)
داعـية احلـكومـة الى (التـحقيق في
ـسـيل مــسـالـة من اين اتى الـغـاز ا
رجع لـلـدمـوع?).وبـشأن لـقـائـهـا بـا
الـسيـستـاني اكدت بـالسخارت ان
ــرجـعــيـة ابــدت قـلــقـهــا من عـدم (ا
اجلـديـة القـوى الـسيـاسـية بـاجراء
تظاهرين االصالحات واكدت ان ا
ـــكـن ان يـــعـــودوا اال بـــاجــراء ال 

االصـالحــات).وتـــابــعـت (ان كــانت
الـقوى السـياسيـة والرئاسـات غير
قـادرة وال تـريـد اجـراء الـصـالحات
فال بد من سلوك طريق اخر) الفتة
ـرجــعــيـة اكــدت ضـرورة الـى ان (ا
عــــدم اســــتـــخــــدام الــــعـــنـف ضـــد
ــتــظـــاهــرين الــســلــمــيــ ووقف ا
االعـــتـــقـــاالت واالخـــتـــطـــاف فــورا
وضــــــــــــــــــــــــــــرورة اجـــــــــــــــــــــــــــراء
اصـالحـات).وبــحـسب بالســخـارت
ـقـتـرح فـقــد (رحب الـسـيـسـتـاني 
يـــونـــامي بـــشـــأن قــانـــون مـــوحــد
لالنـتخابات). وابدت اليـابان قلقها
إزاء سـقوط عدد كبير من الضحايا
داعية احلـكومة خالل الـتظاهـرات 
الـعراقيـة الى االستجـابة لتـطلعات
الـــشــعـب.ونــقل بـــيــان لـــلــســـفــارة
الـيابانية لدى بـغداد تلقته(الزمان)
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة امـس عن ا
اخلــارجـيـة مــاسـاتـو أوتــاكـا قـوله
ان(الــيــابــان تــشــعــر بــالــقــلق إزاء
الـعـدد الـكـبيـر من الـضـحـايا خالل
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الـتـظـاهـرات واسعـة الـنـطـاق التي
حتــدث في الــعــاصــمــة الــعــراقــيـة
بــــغـــداد وفـي األجـــزاء الــــوســـطى
واجلـنـوبيـة من الـبالد) مـضيـفا ان
(الـيابـان تدعو جـميع األطراف إلى
ـــارســــة أقـــصى درجـــات ضـــبط
ـزيـد من الـنـفس لـلـحـد من وقـوع ا
الــضــحــايــا وســتــواصل مــراقــبـة
الـــــــوضـع عن كـــــــثـب).وتـــــــابع ان
(اليابان تتوقع بأن العراق بوصفه
حجر زاوية للسالم واالستقرار في
الـشـرق األوسط سيـتجـاوز الوضع
الـراهن بطـريقـة سلـميـة)   مشـيرا
الـى انه (في ســبــيل هــذه الــغــايـة
تـأمل الـيـابـان بشـدة أن تـسـتـجيب
حـكـومة الـعـراق لتـطـلعـات الـشعب
الــــعـــراقي الــــتي عـــبــــرت عـــنـــهـــا
الـــتــظـــاهـــرات الــراهـــنــة وتـــقــوم
بــاإلصالحــات بــســرعــة بــطــريــقــة
حتــوز ثـقــة الــشـعب بــشــكل كـبــيـر
وحتــقق االسـتـقـرار والــتـنـمـيـة في

البلد).

5O UD¹≈ œuMł W Lš WÐU ≈ sKFð U Ë—

 WOKLŽ cÒHM¹ »U¼—ù« W× UJ  “UNł

—uL  ‰U³ł w  WFÝ«Ë
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نــفـــذت قــوة من قــيــادة الـــعــمــلــيــات
اخلــاصـة الـثــانـيـة بــجـهـاز مــكـافـحـة
االرهــاب وبـاسـنـاد طـيــران الـتـحـالف
الحقـة فـلول الـدولي عـمـليـة واسـعـة 
داعـش في جـبـال مـخـمـور وقـال بـيان
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان الــعـمــلــيـة
(اســفـــرت عن مــقــتـل عــدد كــبــيــر من
االرهـابـيـ  وتدمـيـر خنـادق وكـهوف

من خالل 14 ضــربــة جــويــة نــفــذهــا
طـيران التـحالف الدولي). واعـلن قائد
شـرطـة الـبـصـرة الـفـريق رشـيـد فـليح
ـعـاون عـن الـقـبض عـلى مـا يـسـمى 
قـــائــد جــيش الــغـــضب االلــهي الــذي
شـــــارك بـــــإثــــــارة الـــــفـــــوضى بـــــ
ــتــظــاهــرين الــسـلــمــيــ والــقـوات ا
االمــنـيـة في الـبــصـرة. وقـال بـيـان ان
(اجملـمـوعـة عـبـارة جتـمع ديـنـي ظـهر
قـبل فترة وجيزة واول ظهور علني له

في 3 تـشـرين الثـاني من خالل توزيع
مـنشـورات دينيـة متـشددة في شوارع
الــــبــــصـــــرة في االســــواق واالمــــاكن
الـعامة واليوم ياتي ذكرهم على انهم
اجملــمــوعــة الــتي اعــتــدت عـلـى قـوى
االمـن واثـــارت الـــفــــوضى الـــتي ادت
لـــســــقـــوط الـــعـــديــــد من الـــشـــهـــداء
واجلــرحى). واصـيب خــمـســة جـنـود
ايـطـالـي جـروح ثالثـة مـنهم بـالـغة
بانفجار عبوة ناسفة االحد لدى مرور

آلــيــتـهم في شــمــال الـعــراق وفق مـا
افـادت وزارة الـدفاع االيـطـاليـة.وقالت
الـوزارة في بيان ان (الـعبوة الـناسفة
احملـلـيـة الـصـنع انـفـجـرت لـدى مـرور
فـريق من الـقـوات اخلـاصة االيـطـالـية
فـي الـــعـــراق). وقـــال مــــصـــدر امـــني
لــفــرانس بـرس ان (الــهــجـوم وقع في
اخملـــمــور فـي مــحـــافــظـــة نــيـــنــوى).
واضــــــافـت الــــــوزارة ان (ثـالثــــــة من
اجلـنـود اخلـمـسـة أصـيـبـوا إصـابـات
بـالغـة لـكن حيـاتهم لـيست في خـطر)
الفــتــة الى ان (احـدهـم بـتــرت سـاقه).
ـصــدر نــفــسه ان (الــفـريق واوضـح ا
كــــان يـــــتــــولى تــــدريـب قــــوات االمن
الــعــراقـيــة الــتي تــتــصـدى لــتــنــظـيم
ـــصــابــون داعـش). ونــقل اجلـــنــود ا
سـريعـا بواسـطة مروحـيات الـتحالف
سـتشـفيـات.وقالت الـدولي الى احـد ا
رئـاسة الـوزراء االيطـاليـة في بيان ان
رئــيس احلــكــومــة جــوزيـبـي كـونــتي
(ابــلغ بــوضـعــهم الــصــحي ويـواصل
مـتابـعة الوضع). واعـلنت نيـابة روما
انـهـا فـتـحت حتقـيـقـا في (اعـتداء ذي

بعد ارهابي). 
الى ذلـك قـتـلت غـارة جـويـة هـولـنـدية
 70 عراقيا في احدى هجماتها في
الـعراق عام 2015. وقـالت محـطة بي
بي سـي البـريـطـانـيـة ان (غـارة جـوية
قـــامت بـــهـــا الـــطـــائـــرات احلـــربـــيــة
الـهولـندية قـتلت عام  2015نـحو 70
شــخــصــا في احــدى عـمــلــيــاتــهـا في
ـرة االولى التي الـعـراق). وهـذه هي ا
تــكـشـف بـهــا احلـكــومــة الـهــولـنــديـة

تفاصيل هذه العملية.
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تـوقعت هيـئة االنواء اجلـوية والرصد
الـــزلــزالـي الــتـــابــعـــة لــوزارة الـــنــقل
انـخـفاضـا طفـيـفا في درجـات احلرارة
ـنـطـقــة الـوسـطى الــيـوم الـثالثـاء. بــا
وبـحـسب تقـريـر للـهـيئـة اطلـعت عـليه
ــتــوقع ان (الـــزمــان) امس فــإن (مـن ا
نـطـقـة الوسـطى الـيوم يـكـون طـقس ا
الـثالثـاء غـائـمـا جـزئـيـا مع انـخـفاض
طـفيف في درجات احلرارة فـيما يكون
ـنطقة الشـمالية غائـما جزئيا مع في ا
ضـباب خفـيف صباحـا يزول تدريـجيا
وال تـغير في درجات احلـرارة) مضيفا
نـطقـة اجلنـوبيـة سيـكون ان (طـقس ا
غــائـمـا جــزئـيـا وال تـغــيـر في درجـات
ـيـا  قـال مـسـؤولـون في احلـرارة). عـا
بـنـغالدش امس االثـنـ إن عـدد قـتلى
اإلعـصار بلبل ارتفع إلى  12 بـينما ال
يـــزال خـــمــــســـة صـــيـــادين في عـــداد
واجـهة ـفـقودين.وقـال وزير الـدولـة  ا
الــكـوارث واإلغـاثـة إنـعـام الـرحـمن إن
(مـعظم الضحايا رفـضوا ترك منازلهم
وتــوفــوا نــتــيــجــة ســقــوط أشــجـار).
وذكـرت السـلطات أن (صـيادا غرق وال
ـفقـودين بـعد يـزال خـمـسة في عـداد ا
انـــقالب قـــاربــهم  نـــتــيـــجــة الـــريــاح
والــتــيـارات الــقـويــة فــيـمــا وجــــــرى
إنـــقـــاذ  30 صـــيــادا آخـــرين).وأحلق
اإلعـصار أضـرارا ودمر قـرابة  6 آالف
مـنزل. ولم ترد أنبـاء عن أضرار كبيرة
في مــخــيـمــات بـجــنـوب شــرق الـبالد
تــضـــيف مــئــات اآلالف من الالجــئــ
ـار الــروهــيـنــغـا الــقــادمـ مـن مـيــا
اجملـاورة.وفي واليـة البـنغـال الـغربـية
ـســؤول عن الــهــنــديــة قــال الــوزيــر ا
مـــواجــــهـــة الـــكــــوارث جـــويـــد خـــان
لـصـحـفـيـ إن سبـعـة أشـخـاص لـقوا
حـتفهم. وخـيم الضبـاب الدخاني على

الـعـاصـمـة الـهنـديـة نـيـودلـهي مـجددا
امـس االثـنـ رغم أن الـسـكـان حتـدوا
ـرحـلـة اخلـطـرة الـتي وصـلـت إلـيـها ا
جـودة الـهواء لـلعـودة إلى الـعمل بـعد
عـطلة نهاية أسبوع اتسمت بجو أكثر
صــفـاء وطـقس أفــضل.وسـجل مـؤشـر
جـودة الـهـواء في السـفـارة األمريـكـية
فـي نـيــودلــهي مـعــدالت (خــطــــــــــرة)
عـند  497 بـحـلول الـسـاعة الـسـادسة
والـنصف صباحا كـما وصلت معدالت
اجلــسـيــمــات احملـمــولـة جــوا والـتي
ـقـدورهـا الـوصـول إلى عـمـق الـرئة
إلـى مـا يـقـرب من  700 فـي أجزاء من
ــديــنــة.ويــزيــد ذلك عــشـر مــرات عن ا
ــــوصى بـه وهــــــو 60 احلــــد اآلمـن ا
لـلجسـيمات احملـمولة جـوا.وقال مدير
بـرنامج في مركـز العلـوم والبيـئة غير
الـــــربــــحي فـي نــــيـــــودلــــهي فـــــيــــفك
تــشـانـوبـاديـاي إن (انــخـفـاض سـرعـة
الـريـاح ودرجـة احلرارة زاد من كـثـافة
ـلـوثات ـا تسـبب في بـقاء ا الـهـواء 
في مــنــطــقــة مــحــددة وأدى لــتــدهـور
جــودة الـهـواء).وقـيـدت بــلـديـة دلـهي
الــتي يـعـيش فـيـهــا مـا يـزيـد عـلى 20
مـلـيـون نـسـمـة اسـتـخـدام الـسـيـارات
اخلـاصة حتى  15 تـشرين الـثاني من
سموح فيها خالل نـظام تبادل األيام ا
ــركــبــات في الــشــوارع بـ بــســيــر ا
الــــســـيـــارات ذات أرقــــام الـــلـــوحـــات
الــزوجـيــة والـفــرديــة.وفي كل عـام مع
اقـــتــراب الــشــتـــاء في الــهـــنــد يــقــوم
مـــــزارعـــــون فـي واليـــــات مـــــجــــاورة
لـلعـاصمـة تعـتمـد على الـزراعة بـحرق
وسم مـخلفـات حقول األرز اسـتعدادا 
الــزراعــة اجلــديــد.ويــخــتــلط الــدخـان
ـتـصـاعد من تـلك احلـقـول مع عوادم ا
ـا الـسـيـارات وغـبـار أعـمـال الـبـنـاء 
يـجعل دلـهي أكثر الـعواصم تـلوثا في

العالم.
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ــدني طـيـلـة انــشـغـلت فــرق الـدفـاع ا
نـــهــار امس بـــاخــمـــاد الــنـــيــران في
الــطـوابق الــعـلــيـا من بــنـايــة شـركـة
الــتــأمـ الــوطــنـيــة بــعـد انــدالعــهـا
مــجـددا. وقـال شـهـود عـيـان امس ان
(حـريقا اندلع في الطـوابق العليا من
بـنايـة الشـركة  قـرب ساحة اخلالني
مـا ادى الى احلاق اضرار مادية دون

وقوع خسائر بشرية).
 واضـــاف احـــد الـــشـــهـــود ان (فــرق
ــــدني تــــواصـل اخــــمـــاد الــــدفــــاع ا
ـزيد. وتـعرضت احلـريق) دون ذكر ا
بـنايـة الشركـة ليلـة االحد الى حريق
في طـوابـقهـا الـعلـيـا ادت الى احلاق
اضــرار مــاديــة دون وقــوع خــســائــر
بــشـريـة. وبـثـت قـنـاة مـحــلـيـة االحـد
شـريـطـا يظـهـر اشـخـاصا مـجـهـول
يــقـومـون من احـد اســطح الـبـنـايـات
ـبنى بـالـقاء قـنـابل مولـوتوف عـلى ا
ـتظاهرين وقالت االجهزة االمنية وا
انـــهـــا الـــقت الـــقــبـض عــلـى هــؤالء.
واصـــدرت هــيـــئــة الـــنــزاهـــة  أمــري
اسـتـقـدام بـحق أحـد أعـضـاء مـجلس
الــنــواب احلــالي ومــحــافظ نــيــنـوى
الـــســـابـق اســـتـــنـــادا إلى أحـــــكـــام
ـــادتــ  307 و 331 مـن قـــــانــــون ا
الــعــقــوبــات الــعــراقي.وقــالـت دائـرة
الـتحـقـيقـات بالـهيـئة في بـيان امس
ان (القضاء أصدر أمر استقدام بحق
أحـد أعضـاء مجلس الـنواب احلالي;
ـادة 307 اســتـنـادا إلـى أحـكــــــــام ا

برهم صالح 
ــكــتب احملــافظ تــلـقــته وقــال بــيــان 
(الـــــزمــــان) امـس انه (وجـه ايــــضــــا
تابعة حالة مـديرية صحة النـجف  
جــريح آخـر وبـيــان وضـعه الـصـحي
وتـهيـئة كل الـسبل الكـفيـلة بعالجه).
ونـقل الـبيـان عنه قـوله ان (احلكـومة
احملــلـيــة تـنــتـظـر نــتـائـج الـتـحــقـيق
ــركــزيــة الــنــهــائــيــة  ومــحــاســبــة ا
ـقصرين وفق القانون في ما يتعلق ا
بـاجلـرحى وواجلـهـات الـتي تـسـببت
بــاالذى لــهم). الى ذلك كــشف الــلـواء
الركن عبد الكر خلف الناطق باسم
ـسـلـحـة عن الـقــائـد الـعـام لـلـقـوات ا
التحقيق مع متورط في حرق مبان
فـي ســاحـــة اخلـالني كـــمــا اكـــد في
مــــؤتـــمـــر صــــحـــفي امـس تـــعـــرض
مــظـاهـرات فـي الـبـصــرة الى الـعـنف
ضـد الـقـوات االمـنيـة مـشـيرا الى ان
ـتـظـاهــرين هم سـلـمـيـون) (مــعـظم ا
مـتـهـمـا (الـبـعض بـالـتـعـمد فـي حرق
ـباني). وتابع ان (القوات االمنية ال ا
ـســيـلـة تــسـتــخـدم سـوى الــقـنــابل ا
لـلـدمـوع الـتي تـستـخـدمـهـا الـواليات
ــتــحــدة وبــريــطــانــيـا فـي احلـاالت ا
ـكث ــمـاثـلـة) مـؤكـدا ان (اجلـيش  ا

في معسكراته).

عادل الدخيلي

مـن قـانــون الـعــقـوبــات الــعـراقي عن
تــهـمــة قـيــامه عـام  2017 بــتـســـــلم
مـبلغ  450 مـلـيون ديـنار من مـحافظ
نـينـوى السـابق مقـابل عدم تـصويت
أعـضـاء مجـلس محـافظـة نيـنوى عن
أحـد األحزاب عـلى إقالـته من منصب
احملـــافظ). وأضـــافت أنه ( إصــدار
أمـر اســتـقـدام بـحق مـحـافظ نـيـنـوى

الـــســابق اســـتــنــادا إلـى أحـــــــــكــام
ــادة  331  مـن قـانــون الـعــقـوبـات ا
العراقي لقيامه بالتجاوز على أبواب
منوحة له عن الـصرف للصالحيات ا
فـــروقـــات رواتب ديـــوان احملــافـــظــة
لـألشهـر حزيـران وتموز وآب 2015)
ــبــالغ مــوضـــحــةً أن (قــيــمــة تـــلك ا

جتاوزت  422 مليون دينار).
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