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تـتجه مـحافـظة بـغداد لـصرف اجور
نـــقـل احملـــاضـــرين بـــاجملـــان بـــعـــد
ـالـية . اسـتـحـصـال موافـقـة وزارة ا
وقــالت احملــافــظـة فـي بـيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة وافــقت
عــلى صـرف أجـور نــقل احملـاضـرين
ــديـــريــة تــربـــيــة الــكــرخ بـــاجملــان 
الـثانيـة). وكان احملافظ محـمد جابر
الــعـطـا قـد اكـد وصـول نـسب اجنـاز
تــوقـيع واصـدار االوامـر الـديـوانـيـة
لـلـمتـقـدمـ على تـعـييـنـات التـربـية
ـئــة. ونـفت وزارة الـى نـحـو  97 بــا
الـتربـية قرار تـأجيل الـعام الدراسي
اجلـاري الـذي تداولـتهُ بـعض مواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي  بـــســـبب
االحـتـجـاجـات الـتي شـهـدتـهـا اغلب
ــكـتب مــحــافـظــات الــعـراق. وذكــر ا
اإلعـالمي لـلوزارة فـي بيـان امس ان
(هـيئة الـرأي التي تترأسـها الوزيرة
ســهــا خــلـيـل الـعــلي بـك لم تُــنـاقش
مـــوضــوع تــأجـــيل الــدراســـة لــهــذا
الــعـام)  مــؤكــدا (اسـتــمــرار الـدوام
الـرسـمي في احملافـظات كـافة وأنـها
انـــهت اســـتـــعـــداداتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة
والــلـوجـســتـيــة إلجـراء امـتــحـانـات
نـصـف السـنـة  اذ مـنـحـت الوزارة 
ديريات صالحية حتديد دارس وا ا
اجلــدول االمــتـحــاني)   واشـار الى
انـه (مــا يــخـص  رواتب الــهـــيــئــات
ـديـريات الـتـعـلـيـمـيـة الـعـامـلـة في ا
الـعامة للتربية في جميع احملافظات
فــأن مـســؤولـيــة صـرفــهـا تــقع عـلى
احملـافـظـات)  ودعـا الـبـيـان الـطـلـبة
الـى (احلـذر من مـروجي الـشـائـعـات
واقع وأخـذ القـرارات الصائـبة من ا
ــوثـقـة الـرسـمـيــة لـوزارة الـتـربـيـة ا
ـؤسسة التربوية حـفاظاً على عمل ا
فـي الــــبالد). ودعـــــا ائــــتالف دولــــة
الكــــات الــــتـــربــــويـــة الــــقـــانــــون ا
والـتـعـلـيـمـيـة السـتـئـناف الـدوام في
ــعـــاهــد واجلـــامــعــات ـــدارس وا ا
نع من يقوم مـطالباً بوقفة مـشتركة 
ـدارس واجلـامـعـات. وقال بـإغـالق ا
االئـــتالف في رســالـــة وجــهــهــا إلى
الكـات التربـوية والتـعليـمية امس ا
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نـاشد متـقاعدون رئيس اجلـمهورية
بـأرسـال مـقـتـرح تـعـديل عـلـى قـانون
ــوحــد الــذي دخل حــيـز الــتــقــاعــد ا
ــا يـتالءم مع واقع الــتـنـفــيـذ امس 
ـعـيـشة  فـيـمـا رأى خبـيـر قـانوني ا
الـتشريع بحاجة الى تعديالت تشمل
شـرائح مـغـيـبة وكـذلك الـطـمـوح بأن
ــئـة وان تــكـون الــزيـادة الى  50 بــا
تــشـمـل اجلـمــيع. وقـال طــارق حـرب
ـتلك لـ(الـزمـان) امس ان (الـقـانـون 
صــفـــته الــرســمــيــة واصــبح ســاري
ـفعول من الـناحية الـواقعية اي ان ا
تـطبـيقه يـكون خالل الـسنـة اجلديدة
ـتقـاعـدون الزيـادة على وسـيـتسـلم ا
ن هم ضمن احلدود الدنيا الـراتب 
قبل)  واضاف ان فـي شهر شبـاط ا
(الـقانون بحاجة الى تعديالت اخرى
تـشمل شرائح غيبت خالل النقاشات
وبــالــتــالـي نــطــمح الى رفع نــســبــة
الــزيـادة لـلــمـتـقــاعـدين الــذين افـنـوا
سـنوات الـعمـر في خدمـة الدولة الى
ـئـة واقرار امـتـيـازات حتسن  50 بـا
ـعيشة)  وتـابع انه (حتى مـستوى ا
االن ال تـــوجــد نـــيــة من الـــرئــاســات
الــثالث بـأجــراء تـعـديـل اخـر ونـأمل
ـضي بتـغيـير بعض الـفقـرات نحو ا
حتــقـيق الــرفـاهــيـة لــلـمــتـقــاعـدين).
ونـاشد متقاعدون رئيس اجلمهورية
ان بـرهم صـالح بالـضـغط علـى البـر
مـن خالل ارسال مـقـترح تـعـديل على
الـقـانون يـلزم بـرفع احلد االدنى الى
ـتـقـاعدون  800 الـف دينـار . وقـال ا
لـ (الـزمان) امس ان (الزيادة احلالية
عـيشة ال تـتنـاسب مع ظـروف غالء ا

ـــان في اقــرار الـى ان (حــجـــة الــبـــر
الــقـانـون هي تـوفـيـر االف الـدرجـات
الـــوظـــيـــفـــيـــة الـــتـي ســـتـــذهب الى
تـظاهر) اقـربائـهم وليس لـلخـريج ا
مــؤكــدين ان (هــذا احلل الــتــرقــيـعي
الـضـعـيف سـرعان مـاسـيـفقـد قـيـمته
بــــعــــد تـــخــــرج دورات جـــديــــدة من
عـاهد والـكلـيات االهـلية ـدارس وا ا
واحلــكـومــيـة وهل عــنـدهــا سـيــقـوم
ـان بتـخفيض الـعمـر التـقاعدي الـبر
الـى  50 او  40 ســـــــنـــــــة مـــــــثال?)
واسـتطـردوا بالـقول ان (احلل يـكمن
فـي دعم الـقــطـاع اخلــاص والـزراعـة
والـصنـاعة الـوطنـية وفـتح وتشـغيل
ــدن ـــتـــوقــفـــة في كـل ا ـــصـــانع ا ا
السـتـيـعـاب الـعـاطـلـ لـبـاحـثـ عن
فـرصـة عـمل). وأعـلـنـت وزارة الـعدل
عـن صــدور عــدد جــديــد من جــريــدة
الـوقـائع الـعـراقـيـة يـتـضـمـن قـوان
ـوحــد وإلـغـاء امـتـيـازات الــتـقـاعـد ا
ـسؤول وتـعديل قانون انـتخابات ا
ـتـحـدث مـجـالس احملـافـظـات.وقـال ا
الـرسـمي للـوزارة ثـائر اجلـبوري في
بـيـان امس إن (الـعدد تـضـمن قـانون
رقم  26 لـسنة  2019 الـتعديل األول
لـقانـون التـقاعد رقم  9 لـسنة 2014
وقــــانــــون رقم  27 لــــســــنــــة 2019
الـتـعـديل الـثـاني لـقانـون انـتـخـابات
مـــجــالـس احملــافـــظــات واألقـــضــيــة
بــــاالضـــــافــــة الى قـــــانــــون إلــــغــــاء
ـالـيـة لـلـمـسؤولـ في االمـتـيـازات ا
ــبـيـة الــدولـة وقــانـون الــلـجــنـة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة وبـيان رقم 101
لـــســـنــة  2019 صـــادر عن مـــجــلس
الـــقــضــاء األعــلـى). وصــادق رئــيس
اجلـــمــهــوريــة في وقـت ســابق عــلى
قـانـوني الـتـقـاعـد وإلـغـاء امـتـيـازات
ـسـؤولـ في الـدولـة.وكـان مـجلس ا
ـاضي الــنــواب قـد صــوت الـشــهــر ا
ـــبــيــة عـــلى قــوانـــ الــلــجـــنــة األو
ـوحد وإلـغاء االمـتيازات والـتقـاعد ا
ـالية لـلمسـؤول والتـعديل الثاني ا
لـــقــــانـــون انـــتــــخـــابـــات مــــجـــالس

احملافظات.
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ـسـؤولـيـة وخـطورةطارق حرب إنه (شـعـوراً بـا
ـــدارس تــــعــــطـــيـل الــــدراســـة فـي ا
واجلـامـعـات على مـسـتـقبـل أبنـائـنا
الــطـلـبــة ومـسـتـقــبل بالدنـا وإلدامـة
سـيـر الــعـمـلـيـة الـتـربـيـة بـعـيـداً عن
الـتـحـديـات التـي يواجـهـهـا الـعراق
ـعـنيـ من أبـنـائـنا نـؤكـد عـلى كل ا
الكـــات الـــتــعـــلـــيــمـــيــة الـــطالب وا
ـعــطـاءة ــؤســسـات الــتـربــويــة ا وا
وعــــلى الــــعــــشــــائـــر ورجــــال األمن
والـنـقابـات واالحتـادات أن يتـصدوا
ــنـع ظـاهــرة الــتــعــطــيل مــتــحــدين 
ـدارس الــدراسي ولــيـعــيـدوا فــتح ا
واجلـامـعات وحـمايـة رجال الـتعـليم
تعمد التي ومـنع ظواهر التخريب ا
ال شك بـوجود أيادٍ جاهلة أو خبيثة
خـلـفـهـا ال تـريـد اخلـيـر لـلـبالد). الى
ذلـك كـشـفت وزارة الــتـعـلــيم الـعـالي
والــبــحث الــعــلــمي عـن صــدور امـر
أداري بـتكـليف عـمداء جـدد لتـسيـير
وادارة الــكـلــيـات بــالـوكـالــة. وقـالت
وثـيــقـة حتـمل تـوقـيع الـوزيـر قـصي
ــوافــقــة عـلى الــســهــيل انه (تــمت ا
سـاعدين تـغـييـر عمـداء الـكلـيـات وا
في اجلامعات العراقية كافة ويصدر
امــر اداري بـــتــكــلــيف عــمــداء جــدد
لـتسييـر وادارة الكليـات وكالة حل
صـــــدور اوامــــــر اداريـــــة جـــــديـــــدة

بتثبيتهم باالصالة). 
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انـدلع حـريق داخل مـعرض لـلـخيـاطة
في مــديـنـة الــنـجف. وذكــرت مـديـريـة
ــــدني في بـــيـــان ان (فـــرق الـــدفـــاع ا
االطـفـاء في احملـافظـة أخـمدت حـريـقاً
انـدلع في الـطـابق الثـاني من مـعرض
لـلـخيـاطـة في حي الـزهراء في مـديـنة
ـشاركة أربـعة فـرق اطفاء). الـنجف 
وأضــــافت أنه ( تــــشـــكـــيـل جلـــنـــة
ــعـرفـة أسـبـاب احلـادث). حتــقـيـقـيـة 
وكـان مـصـدر قـد افـاد االحـد بـانـدالع

حـريق داخـل قـاعة لـالعـراس النـجف.
واعـــلن مــحــافـظ الــديــوانـــيــة زهــيــر
الـــشـــعالن األحـــد عن إصـــدار حــكم
بـــحـق مـــديـــر جـــنـــســـيـــة وجــوازات
الـديــوانـيـة بـالـسـجن خـمس سـنـوات
وشـهر بتـهمة الرشـوة. وقال الشعالن
فـي تصريح امس إنه ( إصدار حكم
عـــلـى مـــديـــر جــــنـــســـيـــة وجـــوازات
الــديــوانــيــة خــمس ســنــوات وشــهـر

بتهمة الرشوة).
وكــشـفت هـيــئـة الـنـزاهــة الـعـامـة عن
مـجـمل إجـراءاتـهـا في أوامـر الـقـبض

واالســتـــقــدام الــصــادرة خالل شــهــر
ــاضي بـحق وزراء تــشــرين الـثــاني ا
ومـن هم بــــدرجـــتــــهم وذوي درجـــات
خــاصـة مــبـيــنـة أن (األوامــر صـدرت
بحق  226متهماً منهم). وقالت دائرة
الـتحقـيقات في الـهيئـة في بيان امس
إنـه  (صــدور أوامــر بــاســتــقــدام 9
وزراء ومـن بدرجـتـهم بـيـنـهم وزيران
حـاليان وخمسـة سابقون إضافة إلى
) مـبيـنـةً أن (األوامر وزيـرين أسـبقـ
شـمـلت كـذلك  12 عـضـواً في مـجـلس
الـنـواب من ضـمـنـهم  10أعـضـاء في

الـدورة احلالية فضالً عن وكيل وزير
حـــــــــالي و 3وكـالء ســـــابـــــقـــــ و2
). وأشارت إلى (صدور أوامر أسـبق
قـبض واسـتقـدام بـحق محـافظ حالي
و 11مـحـافـظـاً سـابـقـاً و 118عـضـو
مـجلس مـحافـظة حـالياً و 26عـضواً
سـابقاً و 11عـضواً أسبق) الفتةً إلى
(شمول  32مـديراً عاماً بتلك األوامر
مــنــهم  19مــديــراً عــامــاً حــالــيــاً في
وزارات الـنـفط والـكـهـربـاء والـتـربـيـة
والـصـحة والـصـناعـة وديـوان الوقف

السني).
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اكــد رئـيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح
االلــتـزام بــالــتـوقــيـتــات الــدسـتــوريـة
الخـتيـار رئيس حلـكومـة مؤقـتة. وقال
بـيان  تـلقته (الـزمان) امس ان (صالح
الـتقى عدداً من رؤسـاء الكتل النـيابية
وجـرى خـالل الـلـقـاء تـدارس األوضاع
الـسياسية واألمنية في العراق وتأكيد
االلـتزام بالتوقيتات الدستورية حلسم
تــــرشـــيـح رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء
حلــكــومـة مــؤقـتــة وضــرورة اخـتــيـار
شــخــصـيــة كــفــوءة ومـرضي عــنه من
الــشــعب)  واضــاف ان (الــلــقــاء اكــد
ــرشح قـادرا عـلى ضــرورة ان يـكـون ا
طـلوبة إجنـاز استـحقاقـات اإلصالح ا
ويـكـلف بـالـتـهـيـئـة إلجـراء انـتـخـابات
نـزيـهـة وفق قـانـون انـتـخـابي يـضـمن
تـمثـيالً عادالً لـلشـعب وإرادته احلرة)
مـــؤكــــدين (رفض مـــظــــاهـــر الـــعـــنف
وضـــرورة مــجـــابــهــة اخلـــارجــ عن
الــــقــــانـــون الــــذيـن يـــســــتــــهــــدفـــون

االحـتـجـاجات الـسـلـميـة واألمن الـعام
وتـأكيد تـأم احلقوق الـدستورية في
الـتظـاهر السـلمي والـتعبـير عن الرأي
تظاهرين السلمي و األمن وحـماية ا
الـــعـــام)  واشـــاروا الـى (مـــتـــابـــعـــة
األجـهزة األمنية حلماية الناشط من
عـمـليـات االختـطاف والـترهـيب والتي
تـقـوم بهـا عصـابـات إجرامـية والـعمل
عـلى دعم الـدولة ومـؤسسـاتهـا لفرض
ســيـادة الـقـانـون). وتــسـلم صـالح في
وقـت سـابق أوراق اعــتـمــاد الـســفـراء
اجلـــدد لـــدى الــعـــراق لـــكل من كـــنــدا
أولــريك شـانــون وأفـغــانـسـتــان سـالم
شــاه مـيــدان وفـنـلــنـدا فــيـزا هــاكـيـ
وفـنـزويال أرتـورو انـيـبـال غـالـيـغـوس
رامـيـريـز. وافصح رئـيس كـتلـة بـيارق
اخلـيـر الـنـيـابـيـة مـحـمـد اخلالـدي عن
اجـتـمـاع صالـح برؤسـاء الـكـتل. وقال
فـي تصـريح امس ان (اجـتـمـاع صالح
بـرؤسـاء الـكـتل شـهـد مـنـاقـشـة آلـيات
ـواصـفات تـشـكـيل الـكتـلـة الـكبـرى وا
الــواجـب تــوفــرهــا فـي الــشــخــصــيــة

ـــرشـــحـــة لــشـــغـل مــنـــصب رئـــيس ا
الوزراء)  مـشيرا الى (عقد اجتماعات
ـــقـــبــلـــة لـــفــرز أخـــرى خالل األيـــام ا
الـشـخصـية الـتي يـتم التـوافق عـليـها
ــتــظــاهــرين). ــا يــلــبي مــطــالب ا و
وكــــشـف نــــواب عن تــــوصل الــــكــــتل
الــسـيـاســيـة لـقـرار نــهـائي بــاخـتـيـار
مـرشح لرئـاسة احلـكومـة وطرح اسمه
ـقـبلـة. وقـال الـنائب مـحـمد خل ايـام ا
الـبلـداوي في تصـريح امس ان (الكتل
الـســيـاسـيـة لـديـهــا حـراكـا وقـنـاعـات
لـلوصول الى مشتركات في ما بينها)
 ولــفت الى ان (الـكـتل تــتـداول حـالـيـا
أربــعـة أســمـاء بــعـد أن  اســتـبــعـاد
ــرشــحــ لــشــغل رئــاســة عــشــرات ا
احلـكومة)  واضـاف ان (ما تبقى فقط
ــطـروحـة هــو اخـتــيـار أحـد اســمـاء ا
لـيـكـون رئـيـسـا جـديـدا لـلـوزراء خـلـفا
هدي)  وتابع لـلمـستـقيل عـادل عبـد ا
ــرشـح بــقـــبــول (يـــجب أن يـــحــظـى ا
ـــرجــعــيـــة واجلــمـــاهــيــر)  وتـــوقع ا
الـبـلدواي (اعن عن اسم بـشكل نـهائي

نـهـايـة اسـبـوع اجلـاري بـعـد الـتوافق
بـ الكتل الـسياسيـة على الشـخصية
وضوعة). واصفات ا انسب بحسب ا
مـن جــهـــته  اكـــد عـــضـــو الـــلـــجـــنــة
ـانيـة حسـ العـقابي الـقانـونـية الـبر
ان وجـود عدد من االولويات لدى البر
رحـلة احلـاليـة  الفتـا االنتـباه الى بـا
أن االعـداد النتـخابـات نزيـهة وشـفافة
ـواطـنـ من احدى تـلـبي طـمـوحـات ا
تــلـك االولــويــات. وقــال الــعــقــابي في
تـــصـــريـح امس إن (هـــنـــاك عـــددا من
ــرحــلـة ــان بـا االولــويــات لـدى الــبــر
شـهد األمني اخلـطير احلـالية اولـها ا
ـتظـاهـرين والتـصدي في اسـتـهداف ا
لـتلـك االنتـهاكات)  واضـاف ان (األمر
اآلخـــر يـــرتـــبط بـــتـــلـــبـــيـــة مـــطـــالب
ـتــظـاهـرين والـتي يـنـبـغي أن تـكـون ا
ـان). وشدد جتمع حـاضرة داخل الـبر
يـ العراقـي على ـفكـرين واألكاد ا
أهـمـيـة حـسم اخـتـيـار رئـيس حـكـومة
ضـمن الـتـوقيـتـات الـدستـوريـة وإقرار

فوضية. . قانوني االنتخابات وا

اخلـاص بالتحـالف الدولي بواسطة
صـــواريخ   اذ تـــتــســارع االحــداث
نـــحــو الــتـــأزم ويــبـــدو ان الــقــوات
االمـنـيـة ال تسـتـطيع الـوقـوف بوجه
ـسـلــحـة الـتي حتـاول اجلــمـاعـات ا
النيل من االمن)  وتابع ان (الالعب
اخلــارجي مــوجــود عــلى االصــعـدة
كــافــة وتـدخالته بــالــشـأن الــعـراقي
صـلـحة تـكـون بـحسب الـرغـبـات وا
ـتـعـلـقـة بـتـلك الـدول عـلـى حـساب ا
الــبالد). وبـعـد سـاعــات من اغـتـيـال
ــدني فــاهم الــطــائي في الــنــاشـط ا
كـربالء برصاص مسلح مجهول
يـسـتـقـلـون دراجـة نـاريـة  انـطـلـقت
تــظــاهــرات غـاضــبــة بــالـتــزامن مع
تـــشـــيـــيع جـــثــمـــانه  حـــيث حـــمل
احملــتـــجــون احلــكــومــة واألجــهــزة
األمـنية مسؤولية تعرض الناشط
إلـى اغــتـــيــاالت وخـــطف. واغـــتــيل
الــــطـــائي ( 53عــــامـــا) بــــرصـــاص
مـجهول في وقت مـتأخر من مساء
االحــد فـي كــربالء بــيــنــمــا كــان في
طـــريق الــعــودة إلـى مــنــزله . وقــال

مــراقـبـون ان (عــددا من الـنــاشـطـ
فـي االحـتـجــاجـات يـتــعـرضـون الى
سبوقة سـلسلة من الـهجمات غيـر ا
مــنــذ اول امس). واصــيب الــنــاشط
مـهـنـد الـكـعـبي بـجـروح في مـنـطـقة
سـيف سعد بـكربالء عندمـا انفجرت
عـبوة ناسفـة على عجلـة كانت تقله.
واصـــيب الـــنــاشـط بــاسم الـــزيــدي
ــحــافــظــة مــيــســان في مــحــاولــة
اغــتـيـال فـاشـلــة تـعـرض لـهـا. وقـال
شـهود عيـان ان (ناشطـ في بغداد
وأمـاكـن أخـرى يـتـعـرضـون بـالـفـعل
لـتــهـديـدات وعـمـلـيـات خـطف وقـتل
نـعهم من ويـقولـون إنهـا محـاوالت 
ـصـور زيـد الــتـظـاهـر). واخـتــطف ا
اخلـفاجي من أمام منزله بعد عودته
من ســاحـة الـتـحــريـر   بـحـسب مـا
قـال أقرباؤه.وأشاروا إلى أن (أربعة
أشــــخـــاص وضـــعــــوه في ســـيـــارة
ســوداء ربـاعـيـة الــدفع حتت أنـظـار
والــــــدته واقــــــتــــــادوه إلى جــــــهـــــة
مـجــهـولـة). ولم تـعـرف بـعـد اجلـهـة
الـتي تقف وراء عـملـيات اخلطف أو

الــقــتل تــلك. وأصــيب ســتــة جــنـود
بــجـروح بــسـقــوط أربـعــة صـواريخ
عــلى قــاعــدة عــسـكــريــة قــريــبـة من
مـحيط مطار بغداد الدولي  بحسب
مــا أعـلــنت الـســلـطــات األمـنــيـة في

بيان امس .
وأوضـــحت مـــصـــادر في تـــصـــريح
امـس أن (جـــمـــيع اجلــــرحى هم من
قــوات مـكـافـحـة اإلرهــاب الـتي تـعـد
قـــوات الــنــخــبــة فـي الــعــراق الــتي
تـتـلـقى تـدريـبـاتهـا وتـسـلـيـحـها من
ـتـحـدة)   وأشـارت إلى الــواليـات ا
ان (مـن ب اجلرحى اثنان في حالة

حــرجــة). وتـأوي الــقـاعــدة الـتي 
اســتــهــدافــهــا فــجــر امس االثــنـ
جــنـوداً ودبـلــومـاســيـ أمـريــكـيـ
حــيث يــعــد هــذا الـهــجــوم الــتـاسع
خـالل ستة أسابيع ضد قواعد تضم
عـسكريـ أمريكيـ أو السفارة في
ـــنـــطـــقـــة اخلـــضـــراء الـــشـــديـــدة ا
الـــتــحـــصــ وسـط بــغـــداد.وكــانت
ـتـحـدة قـلـقـة من مـوجـة الـواليــات ا
الــهــجـمــات األخــيــرة ضـد قــواتــهـا

ودبــلـومــاسـيـيــهـا في الــعـراق  في
وقـت تنـوي فيه واشـنطن إرسـال ما
بـ خـمسـة إلى سـبعـة آالف جـندي
إضـــافـي إلى الـــشـــرق األوسط. ولم
تـعـلن أي جـهة مـسـؤوليـتـها عن أي
مـن تـلك الـهـجـمــات  لـكن واشـنـطن
غالباً ما توجه االتهام إلى الفصائل
ـوالـيـة إليـران.وتـصـاعد ـسـلـحـة ا ا
تحدة الـتوتر ب إيران والواليات ا
مـنـذ انسـحاب واشـنطن من االتـفاق
ـاضي الــنـووي مع طــهـران الــعـام ا
وفـرضها عقوبات مشددة عليها. في
تـطـور الحق   أصـدرت إدارة مـطـار
بـغداد الـدولي بيـاناً تـلقـته (الزمان)
الحـة اجلـويـة امـس بـشـان حـركـة ا
فـيه. وقالت في الـبيان إنـها (تود أن
تـوضح لـلـمـسـافـريـن ولـلـرأي الـعام
ـالحـة اجلــويــة في إلـى أن حـركــة ا
ــطـار تـسـيــر بـانـســيـابـيــة عـالـيـة ا
وبــصـورة طــبــيـعــيـة وال يــوجـد أي
تـــاخـــيــر او تـــاجـــيل في مـــواعـــيــد
الــرحالت اجلـويـة خملـتـلف شـركـات
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حــذر خــبــيـر ســيــاسي من خــطـورة
اسـتـمـرار عـمـلـيـات اخلـطف والـقتل
ــــتـــظـــاهـــرين ـــمــــنـــهـــجـــة ازاء ا ا
والــنــاشـطــ الــتي ســتـدفـع الـبالد
نــحـو مـنـزلق خـطــيـر في ظل غـيـاب
بــــــوادر حـل االزمــــــة الـــــــراهــــــنــــــة
ـشـروعـة. واالسـتـجـابـة لـلـمـطـالب ا
ــــركـــــز الــــعــــراقي وقــــال رئـــــيس ا
لــلــدراسـات الــســتــراتـيــجــيـة واثق
الــــهــــاشـــمـي لـ (الـــزمــــان) امس ان
ــقـبــلــة تــنــذر بـعــواقب ــرحــلــة ا (ا
وخـيمة بعد عودة سيناريو اخلطف
منـهج التي تطال عددا من والـقتل ا
احملـتجـ والنـاشطـ مع استـمرار
ــــشــــهـــد الــــتــــظــــاهــــرات في ظـل ا
ـتـلك ـتـعــثـر الـذي ال  الــسـيـاسي ا
حــــــــتـى االن بـــــــوادر حلـل االزمـــــــة
ـقـبـلة بـأخـتـيـار رئـيس لـلـحـكـومـة ا
ومــــنع حــــدوث فــــراغ دســــتـــوري)
واضـاف ان (الـبالد تشـهد تـصعـيدا
درج غـير مـسبـوق بعـد استـهداف ا

وال تـسـهم بتـحسـ مـستـوى الدخل
وال سـيـمـا ان هـنـاك الكـثـيـر يـعـانون
مـن امراض مـخـتلـفة)  واضـافوا ان
(رئـيس اجلمهورية مـطالب بالضغط
ان القرار هـذه الزيادة عبر عـلى البر
ارسـال مـقـتـرح تـعـديل يـتـضـمن رفع
احلـدود الدنيا من الرواتب الى 800
الف ديــنـار بـغـيـة حتــسـ مـسـتـوى
ـعـيـشـة بـعـد سـنـوات من احلـرمان ا
والـــــعــــوز والـــــفــــقــــر)  مـــــؤكــــدين
طـالـبات حـتى اجراء (االسـتـمرار بـا
ا يـتناسب مع الـتضـحية الـتعـديل 
الــــتي قــــدمــــوهـــا طــــوال ســــنـــوات
عـنية اخلـدمة)  مـطالـب اجلهـات ا
بـ (تــخـصـيص اراض لــلـمـتــقـاعـدين
تـثـمـيـنـا لـدورهم). وانـتـقـد مـعـلـمون
الــقـانـون الـذي اسـتــثـنى فـيه رواتب
رفـحاء والنواب احلالي والسابق
ورؤســـــاء احلــــكــــومــــات والــــوزراء
. وقـــالــوا احلـــالـــيــ والـــســـابــقـــ
لـ(الـزمـان) امس ان (قـانـون الـتـقـاعد
اجلــديــد لـم يــكن من ضــمن مــطــالب
صادقة تظاهرين لكن  اقراره وا ا
عــلـيه بـســرعـة الــبـرق كـونه يــتـعـلق
بـــاحلـــلـــقــة االضـــعف فـي اجملــتـــمع
ـوظـفون)  واشـاروا الـعـراقي وهم ا
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ـتـظـاهـرين اسـتـمـر تـوافـد حـشـود ا
الـى ســاحـــات االحــتـــجــاج لـــزيــادة
الــضـغط عـلى الـطـبــقـة الـسـيـاسـيـة
طـالب تعديل لالسـتجابـة السريـعة 
الـدستـور واجراء انـتخـابات مـبكرة
تـمـكن من اخـتـيار مـرشح احلـكـومة
بـــعـــيـــدا عن االحــزاب  واحـــتـــشــد
ـدارس والكـلـيات االالف مـن طلـبـة ا
فـي بـغــداد واحملـافــظـات  مــهـددين
ـقاطعة الـدوام دعما للـمتظاهرين
وأغـلق غاضبـون الدوائر احلـكومية
فـي الـديــوانـيــة وأعـلــنـوا اإلضـراب
الــعــام. وقــال مـراقــبــون لـ(الــزمـان)
امـس ان (احلـراك الـشـعـبي يـواصل
الـضغط علـى السيـاسي واالحزاب

لالســتـجـابـة الــسـريـعـة لـلــمـطـالـبـة
ــــشــــروعــــة فـي اجـــراء احلــــقــــة وا
تـعديالت على الـدستور وانـتخابات
مــبـكــرة تـسـمح لــلـشــعب بـاخــتـيـار
ــثـــله بـــعـــيــدا عن ـــرشح الـــذي  ا
الـالعب اخلـارجي)  الفـتـ الى انه
(رغـم حــــــــمـالت االخـــــــــتــــــــطــــــــاف
والـتـهـديـدات الـتي يـتـلـقـاهـا بـعض
ـتـظاهـرين من جـهات مـجهـولة اال ا
ان احلــراك الـشـعـبي يـواصل زخـمه
مــتـحــديـا كل مــحـاوالت االســتـفـزاز
الـتي يـسعى الـيهـا البـعض الحداث
الـــفــتــنــة او الــفـــوضى في الــبالد).
ـدارس وخــرج طالب اجلـامـعـات وا
فـي تـــظــــاهــــرات ضــــد الــــطــــبــــقـــة
الـسياسية  مـشددين على مـطالبهم
بـضـرورة رحـيل الـسلـطـة ومـحـاربة

الـــفــســـاد. وقــال شـــهــود عـــيــان ان
(طالب جـامـعات نـظـموا  تـظـاهرات
احـتجاجـية داخل جامـعة القـادسية
أكـــدوا خاللـــهـــا عـــدم تـــبـــعــيـــتـــهم
لـالحزاب وإنهـم سيـقاطـعون الدوام
الــــرســـمي تــــعـــبــــيـــراعن دعــــمـــهم
ومـساندتهم لـلمتظـاهرين). وتظاهر
مــئــات الـطــلــبـة في مــدارس بــغـداد
ة والـبصرة للمطالبة باحلياة الكر
ورددوا هـــتــافــات تـــدعــو (إلســقــاط
الـنـظـام). إلى ذلك أغـلق متـظـاهرون
مـديريـة تربيـة قضـاء أبي اخلصيب
في الـبـصـرة ووضـعـوا عـلـيه شـعار
(أغـــــلــــقت بـــــاسم الــــشـــــعب). وفي
الــديــوانــيــة  انـطــلــقت تــظــاهـرات
طالبــيــة حـاشــدة تــطـالـب بـإســقـاط
الــنـظـام وتــنـدد بــتـصـاعــد مـوجـات

اخلـطف واالغـتـيـاالت وسط إضراب
ألغـــــــلب دوائـــــــر ومــــــؤســـــــســــــات
الـدولة.وأغـلق متظـاهرون غـاضبون
الــدوائـر احلــكـومــيـة في احملــافـظـة
وأعـلنوا اإلضـراب العام عن الدوام.
بــحــسب شــهــود عــيــان. وتــنــاقــلت
مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي صورا
تـظـهـر شـخـصـا بـلـبـاس بـابـا نـؤيل
يـــقـــوم بــتـــوزيع الـــورد بـــ قــوات
اجلــــيش الـــعـــراقـي وفي ســـاحـــات
الـتـظـاهـر . واعلن احلـشـد الـشـعبي
عن اخـتراق مواقعه الرسمية  فيما
اكــد ان اخملــتــرقــ نــشــروا بــيــانـاً
بـشـأن أحداث الـسـنك األخيـرة.وقال
ــوقع احلــشــد في بــيــان امس ان (ا
الـرسـمي لـلـهيـئـة  اخـتـراقه حيث
نـشر اخملتـرقون بيانـاً بشأن أحداث

ؤسـفة وهو غـير صحيح) الـسنك ا
مــوضـحـا انه ( حــذف الـبـيـان من
ـــديــريــة عـــلى مــواقع حـــســابــات ا
الـتواصل االجـتمـاعي بعـدما اتضح
ــــوقع الــــرســــمي مُــــخــــتـــرق). إن ا
واسـتـدعت وزارة اخلـارجيـة سـفراء
أربـع دول اوروبـيـة  فـيـمـا أكدت أن
مَــهـــمــة الــســفــراء لــدى بــغــداد هي
تـــعــزيــز الـــعالقــات وبــنـــاء قــاعــدة
مـصــالح مـشـتـرَكـة من دون الـتـدخل
فـي شُؤونـه الـداخلـيّـة. وكـان كل من
انيا قد سفراء بريطانيا وفرنسا وأ
ـسـتــقـيل طــالـبــوا رئـيس الــوزراء ا
ـهـدي بـضـمـان حـمـايـة عـادل عـبـد ا
ــتـظـاهـريـن واجـراء الـتـحــقـيـقـات ا
الالزمـة بـصـورة عـاجلـة ومـحـاسـبة
سؤول عن عمليات القتل. جميع ا

وجــاء في بــيــان نــشــرتـه الــســفـارة
الـفـرنسـيـة عـلى موقـعـها في تـويـتر
إن (ســفـــراء بــريــطــانــيــا وفــرنــســا
هدي وادانوا ـانيا التقوا بعبد ا وأ
ـــتـــظـــاهـــريـن الـــعـــراقـــيـــ قـــتـل ا
الــسـلــمـيــ مــنـذ األول من تــشـرين
األول بضمنهم قتل خمسة وعشرين
مـــتـــظـــاهــرا فـي بــغـــداد اجلـــمـــعــة
ـاضية)  مـطالبـ (رئيس الوزراء ا
سـلحة كـونه القـائد العـام للـقوات ا
تظـاهرين واجراء بـضمـان حمايـة ا
الـتحـقيـقات الالزمة بـصورة عـاجلة
ـســؤولـ عن ومــحـاســبـة جـمــيع ا
عــمــلـيــات الــقـتل)  وأكــد الـســفـراء
بـحــسب الـبـيـان (عـدم الـسـمـاح ألي
فـصيل مـسلح للـعمل خارج سـيطرة
الـــدولـــة  كـــمـــا حـــثـــوا احلـــكـــومــة

الـعـراقيـة على ضـمان تـنفـيذ الـقرار
الـذي اتخـذته حديـثا بـإعطـاء أوامر
لـقـوات احلـشد بـعـدم االنتـشـار قرب
ـحاسبة مـواقع االحتجـاج وأيضا 
أولـئك الـذين يـخـرقون هـذا الـقرار).
غـيـر ان وزارة اخلـارجـيـة اسـتـدعت
سـفراء هذه الدول وابلغـتها رفضها
الـــتــدخل في الـــشــؤون الــداخـــلــيــة

للعراق . 
هدي فـي تطور الحق  أصـدر عبـد ا
تـــوجـــيــهـــاً بـــعــدم تـــدخل احلـــشــد
الــشـعـبي في قــضـايـا تـخص األمن.
ـتـحـدث بـاسم الـقـائـد الـعـام وقـال ا
ـسلـحـة اللـواء الركن عـبد لـلـقوات ا
ـهدي أصدر الـكر خـلف إن (عـبد ا
تــوجـيــهـاً بــعــدم تـدخل احلــشـد في

ö…∫ سدنة الروضة احلسينية يصلون على جثمان الناشط فاهم الطائيقضايا تخص األمن). 


