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غـصت سـاحـة الـتـحـريـر فـي بـغداد
بـــاالف احملـــتـــجـــ الـــوافـــدين من
احملـافــظـات اجلـنـوبـيـة احـتـجـاجـاً
عـلى حـمـالت اخلـطف واالغـتـياالت
الـــتـي تـــســـتـــهــــدف الـــنـــاشـــطـــ
ـتـظـاهرين وسـط انتـشـار امني وا
كــثــيف. وشــكــلـت مـجــمــوعــات من
ـتـظـاهـرين جـدارا بـشـريـا حلـصر ا
االحـتـجـاجـات داخل الـسـاحـة بـعـد
دعــوات وصـفت بــأنـهــا (مـجــهـولـة
ـنطقة اخلضراء ـصدر) القتحام ا ا
ـــبــاني احلـــكــومــيــة الـــتي تــضم ا
وعــدداً من الــســفــارات االجـنــبــيـة.
تـظـاهرين وقـال شـهود عـيـان ان (ا
شـــكــلـــوا جــدارا بـــشــريـــا حلــصــر
االحـتـجـاجـات داخل الـسـاحـة بـعـد
دعـوات وصفت بـاجملهـولة القـتحام
ــنــطــقــة اخلــضــراء) الفـتــ الى ا
(انـتـشـار أصـحاب الـقـبـعـات الزرق
عـلى جسر اجلمهورية الفاصل ب
ـنع ـنـطـقـة اخلـضـراء والـسـاحـة  ا
مـحاوالت عبوره خـوفا على سالمة
ـتـظـاهـريـن) واكـدوا ان (حـشوداً ا
ــــنــــتــــفــــضــــ في كــــبــــيــــرة من ا
احملـافـظـات اجلـنـوبـية وصـلت الى
الــــســـاحــــة لـــزيــــادة زخم احلـــراك
ـطــالـب احلــقـة الــشــعــبي ولــدعـم ا
واحـتــجـاجـا عـلى تـصـاعـد حـمالت
االعــتــقــال واخلــطف واالغــتــيـاالت
الــتـي تــســتــهــدف الــنــاشــطــ في
سـاحـات الـتـظـاهـر) الفـتـ الى ان
(االزقـــة والــشـــوارع الـــقــريـــبــة من
سـاحــة الـتـحـريـر شـهـدت انـتـشـارا
غـير مـسبـوق للقـوات االمنـية حيث
قــامت بــغــلـق الــشــوارع الــفــرعــيـة
.( بـأسالك شائكة حتسبا الي طار
فـيما اكد ناشطون لـ (الزمان) امس
ان (الـعـراق لم يـشـهـد حـكـمـاً عـادالً
مــنـذ أكـثـر من  16 ســنـة و نـطـالب
بـتغيير الدستور وإجراء انتخابات
نــــزيــــهـــة بــــإشــــراف دولي وعــــلى
الـــســــيـــاســـيـــ الــــرحـــيل فـــورا)
واشـاروا الى ان (احملتـج اثـبتوا
سلميتهم واجهضوا الدعوات التي
ــتـــظــاهــرين بـــأقــتــحــام طـــالــبت ا
اخلـضــراء الـتي كـان الـهـدف مـنـهـا
تــفــتــيت ثــورتــنـا الــشــعــبــيــة ضـد
الـفـساد والـطائـفيـة واحملاصـصة)
واردفـــوا بـــالــقـــول (نـــحن شـــبــاب

ثل  أي وطـنـيـون مـسـتـقـلـون وال 
طـرف سـيـاسي و نطـالب بـحقـوقـنا
بـسـلمـية مـطـلقـة إلنـقاذ الـشعب من
الــفـاسـدين والـلــصـوص). واعـلـنت
شــخــصـــيــات فــكــريــة وقــانــونــيــة
طالب يـة مسـتقـلة دعـمهـا  واكـاد
الـشباب احملتجـ . وقالو في بيان
تــــلـــــقــــته (الــــزمــــان) امـس (نــــحن
مـجمـوعة من الشـخصـيات الفـكرية
ـيـة العـراقـية والـقـانونـيـة واالكاد
ـستقـلة نعلن عـن دعمنا وتـأييدنا ا
شروعة طالب الشباب احملتج ا
ونــدعـو احلـكـومـة الى االسـراع في
ـاطلة او تسويف) تـنفيذها دون 
مـــطــالــبــ بـ (الــكـــشف عن كل من
سـاهم في قمع احملتجـ السلمي
بــــــــإطالق الــــــــرصـــــــاص احلي او
اخلطف او التعذيب وإحالتهم على
الــــقــــضــــاء) مــــؤكــــديـن (ضـــرورة
احملـــــافـــــظـــــة عــــــلى ســـــلـــــمـــــيـــــة
االحـــتـــجـــاجـــات فـــانـــنــا نـــحـــمل
احلـــكــومــة واجـــهــزتــهـــا األمــنــيــة
مــسـؤولـيــة احملـافـظــة عـلى سالمـة
ــمــتــلــكـات احملــتــجــ وحــمـايــة ا
الـعـامـة واخلاصـة). وتـشهـد بـغداد
وعــــدد مـن احملـــافــــظــــات حــــمالت
ـتــظـاهــرين ونـاشــطـ اخــتـطــاف 
يـــصل بــعــضـــهــا الى الــتـــصــفــيــة
اجلــسـديـة  حــيث اغـتــيل الـنـاشط
ـــدني فـــاهم الـــطــائي فـي كــربالء ا
بــرصــاص مــســلــحــ مــجــهــولـ
يـسـتـقـلـون دراجـة نـاريـة  واصيب
الـنـاشط مهـند الـكـعبي بـجروح في
مـنـطقـة سـيف سعـد بـكربالء ايـضا
عـنـدما انـفجـرت عـبوة نـاسفـة على

عجلة كانت تقله.
 كـما تعـرض الناشط بـاسم الزيدي
ـحـافظـة ميـسـان حملاولـة اغتـيال
فـــاشـــلــة. وقـــال شـــهــود عـــيــان ان
(نـاشطون في بـغداد وأماكن أخرى
يــتــعــرضــون بـالــفــعل لــتــهــديـدات
وعــمـلـيــات خـطف وقـتـل ويـقـولـون
ــــنــــعـــــهم من إنــــهـــــا مــــحــــاوالت 

التظاهر). 
ــصـور زيــد اخلـفـاجي واخــتـطف ا
مـن أمــام مـــنـــزله بـــعــد عـــودته من
سـاحـة الـتـحـريـر  بـحـسب مـا قـال
أقـــربـــاؤه. واكـــدت جلــنـــة حـــقــوق
االنـــســـان الــنـــيــابـــيـــة انه ســـيــتم
مــحـاسـبـة احلـكــومـة اذا اسـتـمـرت
. حــمالت خــطف وقــتل الــنـاشــطـ

وقــالت الـلــجـنـة في بــيـان امس انه
(سـيتم محـاسبة احلكـومة والقوات
االمـنـية دولـيا اذا اسـتمـرت حمالت
) واضافت خـطف وقـتل الـنـاشـطـ
(عــلى احلـكـومــة والـقـوات االمــنـيـة
بـذل اجلهود العـاجلة الطالق سراح
اخملـــــــــطـــــــــوفــــــــــ في  كــــــــــربالء
وبــــغـــداد).وامـــر مـــحــــافظ كـــربالء
نـصيف اخلطابي توقيف أفراد أمن
عــلى خــلـفــيـة اغــتـيــال الــطـائي في
ـناهـضة لـلـحكـومة االحـتـجاجـات ا
قــبـل يــومـ ,وتـــعـــهـــد اخلــطـــابي
بـ(الـكـشف عن اجلـنـاة بـأسرع وقت
وإحـــالـــة اجملــرمـــ إلى الـــقـــضــاء
الــعـادل). فــيـمـا افــاد شـهــود عـيـان
بـفـتح طـريـق بـغداد  – كـربـالء امام
ـــثل حــــركـــة الـــســــيـــر. وتـــكــــفل 
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة احـمـد الصـافي ا
ـصور بـبـناء دار لـعـائـلة الـشـهيـد ا
هنـا الذي استشهد احلـربي احمد ا
خـالل احـداث ســاحـة اخلـالني قـبل
ايــام بــعــد اقــدام مــجــهــولــ عــلى
اطـالق الـــــرصــــــاص احلي صـــــوب
ـتـظـاهرين. ونـفت قـيـادة عمـلـيات ا
الـرافـدين وجـود اي نـوايـا لـتـفـريق
ـا شدد ـتـظـاهـرين في ذي قـار   ا
قـــائــد شـــرطــة احملـــافــظـــة عــلى ان
(الــقـوات االمــنـيــة سـتــكـون داعــمـة
ـــتـــظـــاهـــرين ـــطـــالب ا وســـانـــدة 
الــــــســــــلــــــمــــــيــــــ بــــــاحلــــــقـــــوق
فـوضيـة العـليا ـشروعـة).ودعت ا ا
حلــــقـــوق االنـــســــان في الـــعـــراق 
الـطلـبة لـلعودة الى مـقاعـد الدراسة
ضـمـانـا حلـقهم في الـتـعـلـيم.وقالت
ــفــوضـيــة في بــيـان امس (نــدعـو ا
الــطــلــبــة الى الــعــودة الـى مــقــاعـد
الــــدراســــة ضـــمــــانـــا حلــــقــــهم في
الــتــعــلــيم) مــشــددا عـلـى (ضـرورة
الـــتــزام وزارة الـــتــربـــيــة ونـــقــابــة
ــعـلـمــ ومـديــريـاتـهــا واداراتـهـا ا
بـتـوفــيـر كل مـسـتـلـزمـات الـعـمـلـيـة
ا يسهم في أسـتئناف الـتربويـة و
الـــدراســة في جـــمــيع مــحـــافــظــات
الـــعــراق ألـــتــزامـــاً بــاالتـــفــاقـــيــات
والـصكوك الـدولية التي وقع عـليها
ي الــعــراق أبـتــداءا بــاالعالن الــعـا
حلـقوق االنسان لعام 1948والـعهد
الــــــدولي اخلــــــاص بــــــاحلــــــقـــــوق
االقـتصادية واالجتماعـية والثقافية
لـعام 1966 وأتـفاقـية حقـوق الطفل
ــفــوضــيــة لــعــام 1990) وحـــثت ا
(أولـــــــيــــــــاء االمـــــــور ووجـــــــهـــــــاء
الــعــشـائــرعــلى تــشـجــيع أبــنــائـهم
ـــواكــبه الـــدراســة والــتـــعــاون مع
الــهـيـئـات الـتــعـلـيـمـيــة والـتـربـويـة
ـدارس ألستئـناف الدراسة وادارة ا
تظاهرون يوفرون احلماية الالزمة وضمان حق أبنائهم في التعليم).  b∫ عشائر الكوت تتوافد على ساحة التحرير وا «uð
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عــزا اخلـبـيـر االمـني صـفـاء االعـسم
زيـادة اعـداد الـقـوات االمـريـكـيـة في
ــــؤســــســـة الــــعــــراق الى ضــــعف ا
الـعسكرية جتاه االتـفاقيات االمنية.
وقـــال االعــسم لـ (الــزمــان) امس ان
ـتحـدة تتـصرف وكـأنها (الـواليات ا
صـاحـبـة االرض داخـل الـعـراق عـبر
حتـرك قواتها في ظل االوضاع التي
ن تـشهدهـا البالد ووجود الـكثير 
يـحـاولـون اسـتـغـالل الـفـجوة الدارة
ـــوضــوع الـــدولــة)  واضـــاف ان (ا
بـــحـــاجــة الى مـــصـــارحــة مـن قــبل
ـتحدة الـقيـادة العـراقيـة للـواليات ا
ـعـاهدات واالتـفـاقـيات عـلى ضـوء ا
) مبينا ان التي عقدت ب اجلانب
ــوجـودة في (الــقـوات االمــريـكــيـة ا
الـعـراق مـحـمـيـة بـرا وجـوا ولـديـها
امـــكــانــيـــات ومــسح جـــوي بــشــكل
مـستمـر وتطمع الـى زيادة  اعدادها
النـشاء قـواعد اخـرى). وافاد شـهود
عـيـان بـوصول  500 آلـيـة عسـكـرية
أمـريكيـة إلى قاعدة عـ األسد.وقال
الــشـهـود ان ( 500 آلــيـة عـســكـريـة
أمــريــكــيـة وصــلت الى قــاعــدة عـ
ــحـافــظـة األســد في قــضـاء هــيت 
األنـبـار) واضـافت ان (هـذه االلـيات
قـــــادمـــــة مـن األردن  من دون ذكـــــر
مـزيد من التفاصيل). وكشفت وزارة
الــبــيــشــمــركــة ان قــوات الــتـحــالف
الـدولـي قـدمت اكـثـر من مـئـة عـجـلـة
ــــســـتـــلـــزمـــات هـــمــــر وعـــددا من ا
ـــرحـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــهـــا في ا

اجلــديـدة.وقـال نــائب رئـيس هــيـئـة
االركــان الـــلــواء قــارمــان كــمــال في
تـــــصــــريح امـس ان (مــــســــاعــــدات
الــتــحــالـف الــدولي لــلــبــيــشــمــركــة
مـسـتـمـرة وان اكـثـر من مـئـة عـجـلـة
ــــســـتـــلـــزمـــات هـــمــــر وعـــددا من ا
الـــعــــســـكـــريـــة في طــــريـــقـــهـــا الى
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة) مــشـــيـــرا الى ان
ـسـتـلـزمـات الـعـسـكـريـة تـتـضـمن (ا
مـــعـــدات وقـــذائف هـــاون وذخـــائــر
كـالشيـنـكوف). وبـحث رئـيس اركان
اجلــيش الـفـريق اول الــركن عـثـمـان
ي مع مـديـر مـكـتب الـتـعـاون الـغــا
االمــني في الـعـراق اجلـنـرال كـرودر
الـتـعـاون والـتنـسـيق بـ اجلـانـب
فـي اجملــال االمـــني بــاإلضـــافــة الى
تــقـد الـدعم الــلـوجـســتي لـلـقـوات
سـتـويات.في االمـنـية عـلى جـمـيع ا
غضون ذلك  أعلنت وزارة الداخلية
القبض على متهم سرقا منزالً في
بـغداد. وقال اعالم الـوزارة في بيان
امـس ان (مـديــريـة مــكـافــحـة اجـرام
ـدائـن وبـعــد جـمع بــغــداد/مـكــتب ا
ـعـلومـات والـتحـري يلـقي الـقبض ا
عـلى متهم أثن لقـيامهما بسرقة
مـبـلغ عشـرة االف دوالر ومصـوغات
ذهـبـيـة من داخل دار وبـعد الـتـعمق
ة مـعـهمـا بالـتـحقـيق اعتـرفـا بجـر
الــســرقــة وقـد  عــرض اوراقــهــمـا
الـتـحـقيـقـية عـلى الـقـاضي اخملتص
فــقـرر تــوقـيــفـهــمـا وفق احــــــــــكـام

ادة  444 ق.ع). ا
 وحـجـزت الـهـيـئـة العـامـة لـلـكـمارك
أدويـة بشريـة في كمرك مـطار بغداد

الـــدولي جـــلـــبت بـــدون مـــوافـــقــات
رسـمـيـة. واضافت الـهـيئـة في بـيان
امـس ان (مـركـز كـمـرك مـطـار بـغداد
الـــدولي حــجـــز هــذه األدويـــة الــتي
كـانت بحـوزة مسـافر يـروم ادخالـها
ـــســـافـــرين خالفـــاً عـــبـــر صـــالــــة ا
لـلضوابط والتعليمات النافذة حيث
وردت بـــدون أوراق رســمــيــة). وفي
الــنـجف اعــتـقــلت مــديـريــة شـرطـة
احملـافظة  17 مـطلوبا لـلقضاء وفق
مـواد قـانـونيـة مـخـتـلفـة.وذكـر بـيان
للمديرية امس ان (سيطرات النجف
تــمـكــنت من اعــتـقـال  17 مــطـلــوبـا
لــلــقــضـاء) ولــفت الى انـه (من بـ
ــعـتـقــلـ مـتــهـمـون بــجـرائم قـتل ا
وبـعـضـهم بـجـرائم سـرقـة والـبعض
االخـر وفق مـواد قـانـونـية مـخـتـلـفة
و تــــســــلــــيـــمــــهـم الى اجلــــهـــات
اخملــتـصـة ). وتـمـكــنت فـرق الـدفـاع
ـدني مـن إخـماد حـريـق في مـخزن ا
كــبـيـر بــعـلـوة الــقـرنـة في الــبـصـرة
ـدني امس ان .وذكـر بـيـان لـلـدفاع ا
(فــرق االطــفــاء تـمــكــنت من إخــمـاد
الــنــيـران الــتي انــدلــعت في مــخـزن
كــبــيـر مـن الـســنــدويج واجلـيــنــكـو
مـخـصص لـلفـواكه واخلـضار داخل
عـلــوة في مـنـطـقـة الـشـرش بـقـضـاء
الـقرنـة) وأضاف ان (عـملـية اخـماد
احلـريق تـمت بـعـد تطـويق الـنـيران
من مــحـاور عـدة واخــمـادهـا بــهـمـة
عـالية وبوقت قـياسي من قبل مفارز
مـركز الـقرنة واحلـيلـولة دون توسع
احلـــــــادث الـى اخملـــــــازن واحملــــــال
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اســتـبـعـد اخلـبـيــر الـسـيـاسي حـيـدر
ــوســـوي حل مــجــلس الــنــواب في ا
الــوقت الـراهن الســبـاب عــدة  الفـتـا
الى ان الـفـرقـاء الـسـيـاسـيـ اتـفـقوا
عـلى تسـمية رئـيس الوزراء واذا كان
بـعيدا عن ارادة احملـتج فـسيواجه
تـشـكـيل احلـكـومـة مـخـاضـا عـسـيرا.
ـوســوي لـ (الـزمـان) امس ان وقــال ا
ـــان يـــراد بـــهــا (دعـــوات حـل الـــبـــر
الـــضــغط عـــلى الــكــتـل لالســراع في
تـسـميـة رئـيس الوزراء وبـالـتالي اذا
تـــمــكــنــوا مـن جــمع اغــلـــبــيــة داخل
مــجــلس الــنـواب ســيــوكل االمـر الى
رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة لــلـــدعــوة الى
انـتـخـابات مـبـكـرة) مـستـبـعـدا (هذا
احلـل في الـــوقـت الـــراهـن الســـبـــاب
كـثـيرة مـنهـا عدم تـخصـيص االموال
الـكافية لتغطية متطلبات االنتخابات
من الــنـاحـيـة الـلـوجـسـتـيـة والـفـنـيـة
فــضال عن ان قـانـون االنـتـخـابـات لم
ـكن يـكـتـمل حـتى االن وبـالـتـالي ال 
الــذهــاب بــهــذا االجتــاه دون اكــمــال
اســاسـيـات الـعــمـلـيـة االنــتـخـابـيـة)
وتـابع ان (اغلب الفرقاء السياسس
اتـفـقـوا عـلى تـسـمـيـة رئـيس الوزراء
بــعـيـدا عن مـصـطـلـح الـكـتـلـة االكـثـر
عـددا وان عملية اختياره ستكون من
خـــارج الـــصـــنـــدوق الــذي يـــجب ان

يـرضى عنه احلراك الـشعبي عدا ذلك
ســـتــــكـــون هـــنــــاك والدة عـــســـيـــرة
لـلحـكومـة التي ستـدير االزمـة لتـمهد
الجـراء انـتـخـابـات نـيـابـيـة) مـشـيرا
ــــدة الـى انه (فـي حــــال انــــتــــهــــاء ا
ـستـقيل الـدسـتوريـة الختـيار بـديل ا
هدي فستتجدد الدعوات عـادل عبد ا
ــــان الن اغــــلب الــــكــــتل حلـل الـــبــــر
واالحــزاب حتــاول مــغـازلــة الــشـارع
طالب وداعـمة لها). وعـلى انها مـع ا
بــــدوره اكــــد الــــنــــائب عن حتــــالف
ســائــرون امــجـد الــعــقـابـي ان اغـلب
الـكــتل الـسـيـاسـيــة مـتـفـقـة عـلى حل
مــجـلس الـنـواب. وقــال الـعـقـابي في
تصريح امس ان (حتالف سائرون لم
يـحـضـر اجتـمـاع رئـيس اجلمـهـورية
بـرهم صـالـح وان اخـتيـار اي مـرشح
لـرئاسة الـوزراء من الكتل السـياسية
يــعـد هــدمـا لــلــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
بــالـكـامل) واضـاف ان (اغـلب الـكـتل
ان الـسـياسـيـة مـتفـقـة على حل الـبـر
ـضي بـانتـخابـات مـبكـرة في حال وا
تـقصير احلكومة القادمة) ولفت الى
ان (مـفوضيـة االنتخـابات التسـتطيع
ان حتـدد مـوعدا لالنـتخـابات في ظل
الــظــرف الــذي يــعــيــشه الــبـلــد). من
جــهــته اشــار رئــيـس كــتــلــة بــيـارق
اخلــيـر مــحـمــد اخلـالــدي الى وجـود
ضـغوط تمارس من الكتل على رئيس
اجلـمـهوريـة لـتسـمـية رئـيس الوزراء

ــكن. وقــال اخلـالـدي بــأسـرع وقت 
فـي تـصــريح امس ان ( 130 نــائــبــا
وقـــعـــوا عــــلى مـــواصـــفـــات رئـــيس
ـقـبل وقـدمـوهـا الى صـالح الـوزراء ا
وهي ان يــكـون شـخـصـيــة مـسـتـقـلـة
ومن حـمـلة اجلـنـسيـة الـعراقـيـة فقط
ولـم يـسـتــلم اي مـنـصـب حـكـومي او
نـــيــابي مـــنــذ عــام  2003 والى االن
ــتـــظـــاهــرين) ويـــحـــظى بــقـــبـــول ا
ــطـالب مــوضــحــا ان (جـمــيع هــذه ا
دســتــوريـة). ورأى الــنــائب عن دولـة
الــقـانـون مـنـصــور الـبـعـيـجي ان اي
مــرشـح لــرئــاســة الــوزراء لن يــكــون
مــتـحــزبـا اويــنــتـمي جلــهـة مــعـيــنـة
وسـيـكـون رئيـسـا حلكـومـة انـتقـالـية
ــفــوضــيـة حلــ اكــمــال اجـراءات ا
فـيما اشار الى ان حل االزمة احلالية
بكرة وحل تـكون باجراء انتخابات ا
مـــجـــلس الــنـــواب احلـــالي. الى ذلك
أعــلـنت رئــاسـة مــجـلس الــنـواب عن
ـقـرر عقـدها جـدول أعـمال اجلـلـسة ا
الـــيـــوم األربـــعـــاء.وجـــاء فـي جــدول
االعــمــال إن (اجلــلــســة ســتــتــضــمن
الـــتــصـــويت عــلـى مــشـــروع قــانــون
انــتـخــابـات مـجــلس الـنــواب وكـذلك
الـــتـــصـــويت عـــلـى تــعـــديـل قـــانــون
ـتضررين جـراء العمـليات تـعويض ا
احلـربية). وكـشف النائب عن حتالف
الـــبــنـــاء عــبـــاس الــزامـــلي عن أبــرز
الـنقـاط التي  تـعديـلهـا في مسودة

قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب .
وقــال الـزامــلي في تــصـريح امس إن
ـقـبـلـة سـتـشـهـد الـتـصـويت (األيـام ا
عـلى قـانـون االنـتخـابـات إضـافة إلى
تـقـد مرشح مـنصب رئـيس الوزراء
لـلتـصويت عـليه) مبـينـاً أن (مسودة
قــانـون االنـتـخــابـات الـتي جـاءت من

احلــكــومــة تــضــمــنت عــدة نــقـاط 
ان ومن االعـتراض علـيها داخل الـبر
ـئـة ـتـعـلـقـة بـنـسـبة  50 بـا بـيـنـهـا ا
لألعــلى أصــواتـا ومــثـلــهــا لـلــقـوائم
احلـزبـيـة والـتي حـسـمت عـلـى خـيار
اعـــتـــمــاد ان يـــكـــون الـــفــائـــزون من
احلـــاصـــلـــ عــلـى أعــلـى األصــوات
بـغض الـنـظـر عن قـوائمـهم وبـنـسـبة
ـئة) مـشيـرا الى انه (من ب مـئـة با
الـنـقاط الـتي  تعـديـلهـا هي قضـية
الـعمـر للمـرشح التي كانت  30 عـاماً
والـتي  تخـفيـضها إلى  25 عـاما)
مـــبـــيــنـــا ان (األمـــر الـــثــالـث هــو ان
ــرسل مـن احلــكــومــة لم الـــقــانــون ا
يـسـتـثنِ مـزدوجي اجلـنـسـيـة لـكـنـنا
وضـــعـــنــا شـــرطــاً لـــتـــرشح مــزدوج
اجلـنـسيـة وهي تـنـازله عن جنـسـيته

ـكتـسبـة اضافـة الى مواد اخرى  ا
تــعـديـلـهـا). ورجح الــنـائب عن كـتـلـة
ـقــراطي الــكـردســتـاني احلــزب الــد
ديـار بـرواري حـسم مرشح احلـكـومة
وعد احملدد خـالل اليوم االخيـر من ا
دسـتـوريـا لـهـذا االمـر. وقـال بـرواري

فـي تــصــريح امس ان (اجــتــمــاعــات
الـكتـل مسـتمـرة وبشـكل مكـثف بغـية
اخـتزال الـوقت وتقريب الـرؤى بشان
الــشـخــصـيــة الـتـي تـنــطـبق عــلـيــهـا
ــطــلــوبــة لــلــمــرحــلـة ــواصــفــات ا ا
ــقـــبــلــة) واضــاف ان (الـــعــمــلــيــة ا
الـسيـاسيـة بالعـراق تعـودنا فـيها ان
دد احملددة يـكون الـيوم االخـير مـن ا
الي قــضــيـة مــهـمــة اوحــسـاســة هـو
ــــوعــــد الــــنــــهـــــائـي حلــــسم تــــلك ا

القضايا). 
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لـلـسكـان وتعـزيز إمـكـانيـة التـوسيع
احلـضـري).اطـلـقت وزارة الـتـخـطـيط
ـيـدانـيــة لـلـتـعـداد الـعـام الـتــجـربـة ا
لــلـسـكــان في ثالث مـحــافـظـات.وقـال
ـتـحـدث الـرسـمي بـإسم الوزارة في ا
بــــيــــان امس ان (الــــوزارة اطــــلــــقت
ـيـدانـيــة لـلـتـعـداد الـعـام الـتــجـربـة ا
ـســاكن الــتي تــنـفــذهـا لــلــسـكــان وا
ركزي لالحصاء في مالكات اجلهاز ا
ـحـافـظـات بـغداد مـنـاطق مـخـتـارة 
والــــــبـــــصـــــرة واربــــــيل). واضـــــاف
الـــهـــنــــداوي ان (الـــتـــجـــربـــة تـــاتي
استعدادا لتنفيذ التعداد نهاية العام
ـقـبل) وكـان آخـر إحـصـاء جرى في ا
الـعراق الـعام  1997 وأظـهـر أن عدد
الـسكان يـبلغ نحو  19 مـليون نـسمة
بـاستثناء محافـظات إقليم كردستان
وقـدر مـسؤولـون حـينـهـا عدد نـفوس

اإلقليم بثالثة مالي نسمة.
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رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لــوزارة الـــنــقل ان يــكــون الــطــقس
الـيــوم االربـعـاء غـائـمـا مـصـحـوبـاً
بـأمـطـار وعواصف رعـديـة . وقالت
الــهـيــئـة في بـيــان امس ان (طـقس
ــنــطـــقــتــ الـــيــوم االربــعـــاء في ا
الــوســطـى والــشــمــالــيــة غــائم مع
فـــرص تــســـاقط امـــطــار خـــفــيـــفــة
ومـتـفرقـة وحـدوث عواصف رعـدية
وال تــــغـــيــــر بـــدرجــــات احلـــرارة)
واضـــاف ان (حــــالـــة الـــطـــقس في
ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة غــائــمــة مع ا
ضـــبــاب يــزول تـــدريــجــيــا). وادت
ـناطق كـثـافة تـسـاقط الـثلـوج في ا
احلـدوديـة في اقـليم كـردسـتان الى
اغـالق مـــــــعــــــبـــــــر ســـــــرزيـــــــر مع
تـركـيـا..وكـانت االنـواء اجلـوية في
كـردسـتـان قـد توقـعت تـأثـر االقـليم
ــنـخـفض جـوي قــادم من الـبـحـر
توسط وتساقط االمطار االبـيض ا
ـــدن االقـــلـــيم والـــثـــلـــوج في فـي ا
ـنـاطق احلـدودية). وضـرب زلزال ا
بـقوة  4.5 درجـة مـنطـقة تـوسكـانا
اإليــطـالـيـة بـالـقــرب من فـلـورنـسـا
ـدارس وإلـغاء وأدى إلـى تعـطـيل ا

رحـالت قـــطـــارات أو تـــأخـــيـــرهـــا.
عهد الوطني للجيوفيزياء وأعلن ا
والـبـراكـ أن (الزلـزال وقع مـركزه
عــلى بـعـد  25  كــيـلـومــتـراً شـمـال
فــلـورنـسـا بــ قـريـتي  ســكـاربـيـر
ســـان يـــبـــرو و بـــاربـــيـــريـــنــو دي
مــودجـــيــلــو). وتــســبــبت الــهــزات
بـحـالة من الـذعـر وترك الـعـديد من
الـــســكــان مــنــازلـــهم وهــربــوا إلى
الــشــوارع. وتــضــررت الــعـديــد من
ـبـاني نتـيـجة لـلـهزات االرتـدادية ا
فـي بــــورغــــو ســــان لــــوريــــنـــزو و
بـاربرينـو دي مودجيـلو و فيـشينو

دارس. واتخذ قرار بإغالق ا
مـن جــــــــانـب اخــــــــر عـــــــزت وزارة
الـكهـرباء انخـفاض جتـهيز الـطاقة
فـي الــــعــــراق إلى تـــــوقف الــــغــــاز
ــسـتــورد بـســبب مـوجــات الـبـرد ا
الــتي تــشــهـدهــا ايــران . واطــلـعت
(الــزمـــان) عــلى بــيــان الــوزارة في
صـفحة الـوزير لؤي اخلـطيب الذي
اكــد (انــخـفــاض ســاعـات جتــهــيـز
الـطـاقة الـكـهربـائـية في هـذه األيام
ــعـــدالت الــســـابــقـــة بـــســبب عـن ا
ظـروف خـارجـة عن الـسيـطـرة بـعد
تــــوقـف خط الــــغـــــاز اجملــــهــــز من
اجلــــــانب اإليــــــراني واخملــــــصص
نـطقة لـلمـحطـات الكـهربـائيـة في ا

الــوسـطى مـنـذ 18 تــشـرين الـثـاني
ــاضـي لــوجــود أعــمــال صــيــانـة ا
ألنـــــبــــوب الــــغـــــاز داخل األراضي
اإليــرانـيـة) الفــتـا الى (اسـتــئـنـاف
الـــضخ مــنــذ 25 تـــشــرين الـــثــاني
ـاضي  لـكن لم تـصل مـسـتـويات ا
الـتــجـهـيـز إلى الـكــمـيـات الـعـقـديـة
لـلـغـاز بـسبب مـوجـاته الـبـرد التي
جتــتـاح إيـران وحـاجـتــهم لـلـغـاز)
مـبـيـنـا ان (جتـهـيـز الـغـاز اإليراني
أصـــبح حـــالــيـــا  ال يــتـــجــاوز ربع
الـكمية التي نحـتاجها وخاصة في
ـــنـــطـــقـــة الـــوســـطى مـــحـــطــــات ا
وحتـديداً محطـات بسمايـة الغازية
ــنـصـوريـة و الــصـدر والـقـدس و ا
ــنــصــوريـة ــا أدى إلى إطــفــاء ا
وتــقـلـيل إنــتـاج بـســمـايـة الى الف
و 300 مـيـغـا واط ومحـطـة الـصدر
بـــواقـع انـــتــاج  250 مـــيـــغـــا واط
وبـــاســـتـــخـــدام الـــوقـــود الـــبـــديل
ومــحـطــة الـقــدس وبـانــتـاج 240)
مــــؤكـــدا ان (مـــجــــمـــوع الــــطـــاقـــة
ــفـقـودة من هـذه احملـطـات األربع ا
بـلغ حـوالي الـفي و 400 مـيـغـاواط
تاحـة لتلك احملطات) من الـطاقة ا
الكـات تـعـمل وتــابع الـبـيــان ان (ا
جــاهـدة عـلى ســد هـذا الـنـقص من
ـسـتـمـر مع وزارة خـالل الـتعـاون ا

الـنـفط لتـهيـئة الـوقود الـبديل ومن
ــكن من ثـم تــشــغــيل أكــبــر عــدد 

وحدات احملطات). 
وأعـلن وزيـر الطـاقة االيـراني رضا
اردكــانـــيــان عن أن عــقــد تــصــديــر
الـكـهـربـاء لـلـعـراق سـيـمـدد قـطـعـا.
وافـاد اردكانـيان بأن (عـقد تـصدير
الـكهربـاء للعراق سـنوي على غرار
ــوازنــة الــعــامـة) واشــار الى ان ا
(ايـران أبرمت بـروتوكل تـعاون مع
ـتد لـثالث سـنوات بـغـية الـعـراق 
ـساعدة لـصنـاعة الكـهرباء تـقد ا
الـعـراقـيـة في االبـعـاد كـافـة  حيث
إن بـوثـيـقة تـصـديـر الـكهـربـاء بـند
ا يـذكـر اسـتـمـراريـة الـتـصـديـر طـا
يـــطــلـب ذلك) مــؤكـــدا ان (الــعـــقــد
سـيتم تمـديده حتمـا بجانب اجراء
ــزامـنــة بـ نــظم كـهــربـاء ايـران ا
والـعـراق نـحـو شـهـر قـادم بـحسب
ـقـرر). ويـسـتـورد جـدول االعـمـال ا
الـــــعــــــراق من ايــــــران الـــــطـــــاقـــــة
الــكـهـربـائـيـة عــبـر اربـعـة خـطـوط
فـيـما يـستـورد ايضـا الغـاز اجلاف
لـــــتــــشـــــغــــيـل بــــعـض احملــــطــــات
الـكهربائـية ويعاني الـعراق بشكل
كـبيـر من نقص بـالطـاقة ويـستورد
مـن دول اجلـوار لــتــقــلــيل الــعــجـز

فيها.
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وافـق وزيــر الــتـــخــطــيط عـــلى مــنح
ـواطـن في نـاحيـة بصـية الـتابـعة ا
ـثنى قـطـعة ارض سـكنـية حملـافـظة ا
بــــســــعـــر  50 الـف ديـــنــــار .وقـــالت
الــوزارة فـي بـيــان امـس ان (الــوزيـر
نـــوري صــبــاح الــدلـــيــمي اكــد خالل
تـــرؤسه جلــلــســـة اجملــلس الــوزاري
لــلــخــدمـات االجــتــمــاعـيــة مــوافــقـة
لك اجملـلس على مـنح كل مواطن ال 
ســكـنـا فـي نـاحـيــة بـصــيـة الـتــابـعـة
ثـنى  قطعة ارض سـكنية حملـافظة ا
بـــــــــســــــــعــــــــر  50 الـف ديـــــــــنــــــــار
ــســــــــــــاحـة   300 مــتـر مـربع). و
واضـافت ان (التوصية  رفعها الى
مـجـلس الوزراء إلقـرارها) مـبيـنة ان
(الــهـدف من هـذا الــقـرار هـو تـوطـ
دينـة جاذبة أهـالي النـاحية وجـعل ا


