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ـقـراطي بــحث رئـيــسـا احلـزب الــد
الــكــردسـتــاني مــسـعــود الــبـارزاني
ــــان االحتــــادي مـــــحــــمــــد والــــبـــــر
احلــــلــــبـــوسـي تـــعــــديالت قــــانـــون
االنتخابات والتشديد على ان يصب
ــصــلــحــة الــعــراقــيــ الــتــشــريع 
ختلف مكوناتهم. وقال بيان امس
انـه (جرى خالل اللـقاء الـذي حضره
ـالــيـة فــؤاد حـسـ   بــحث وزيــر ا
ستـجدات وتطـورات العمـلية اخـر ا
الـسـيـاسـيـة ومـقـتـرحـات حل االزمـة
الـتي يـعاني مـنـها الـعـراق وتشـكيل
الكابينة احلكومية اجلديدة)  ولفت
الى ان (اجلــانــبـ نــاقـشــا تــغـيــيـر
ان والسيما قانون القوان في البر
االنـــتـــخـــابــات)  واكـــد الـــبــارزاني
(ضــرورة ان يــصب اي تــغــيــيــر في
الـــقــوانـــ في صــالـح الــعـــراقــيــ
ــخــتـلف مــكــونـاتــهم). كــمــا اتـفق
رئـيـسـا إقلـيم كـردسـتـان نيـجـيـرفان
الــبــارزانـي واحلــلــبــوسي عــلى حل
ــشـكالت الـراهــنـة ودعم الـعــمـلـيـة ا
الــسـيــاسـيــة الخـتـيــار رئـيس وزراء
يــتـفق مع ارادة الـشــعب وقـال بـيـان
امـس ان (اجلــانـــبــ بـــحـــثــا خالل
االجـــتـــمـــاع األوضـــاع فـي الـــعــراق
ـنطـقـة ومسـألة تـشكـيل الكـابيـنة وا
اجلـــديــدة لـــلـــحــكـــومــة االحتـــاديــة
ـعروضة حالياً ومـشاريع القوان ا
ـان االحتـادي)  مــبـيـنـا ان فـي الـبـر
(آراء اجلـانــبـ اتـفـقت عـلى الـعـمل

ـــشـــتـــرك من أجـل الــعـــثـــور عـــلى ا
ـــــشـــــاكل خـــــارطـــــة طــــــريق حلـل ا
ـــطــالب بـــالـــصــورة الـــتي تـــلـــبي ا
ـــــشــــروعــــة وتـــــخــــدم كـل الــــبالد ا
ومــكـونـات الـعـراق فـضال عن الـدعم
ــشــتــرك لــلــعـمــلــيــة الــســيــاســيـة ا
ومــســاعــدة الــشــركــاء في اخــتــيــار
ـا يـتفق مع رئـيس الـوزراء الـقادم 
إرادة ومــــطــــالب الــــشـــعـب). وكـــان
ـستشار اإلعالمي في مكتب رئيس ا
ـقــراطي الـكــردسـتـاني احلــزب الـد
كـــفـــاح مــــحـــمـــود قـــد اعـــلن عن ان
مــبــاحـثــات اجلــانـبــ تــطـرقت الى
اخـــتـــيــــار بـــديل لـــرئـــيس الـــوزراء
ـهـدي. ورأى ـسـتـقـيل عـادل عـبـد ا ا
ـــــقـــــراطي عـــــضـــــو احلـــــزب الــــد
الكردستاني شيرزاد قاسم أن بعض
مــواد قـانــون االنـتــخـابــات في حـال
تـمـريـرهـا بـصـيـغـتـهـا الـتي عـرضت
ســتــضـر بــالــشـعب الــعــراقي. وقـال
قــاسم في تــصــريح امس ان (هــنـاك
الـعـديـد من الـنـقـاط الـتـي تـضـمـنـها
الــقـانـون بـصــيـغـتـهــا الـتي عـرضت
ـان والـتي بـاجلـلـسـة االخـيـرة لـلـبـر
نــعــتــقــد انــهــا ســتــضــر بــالــشــعب
الـعـراقي عـمومـا و كـردستـان بـشكل
خــــــاص في حـــــال االصــــــرار عـــــلى
تــمــريــرهــا)  مــبــيــنــا ان (مــشــروع
الـقانون لم يـتطرق الى كوتـا النساء

ـــتــنــازع ـــنــاطق ا بـــشــكل ووضع ا
ـادة 140من ـرتـبــطـة بـا عــلـيـهــا وا
الـدستـور). وقدّم رئـيس اجلمـهورية
بـــرهم صـــالح طـــلـــبــاً إلـى مــجـــلس
الــنـواب لــتـحــديـد الــكـتــلـة الــكـبـرى
ومـرشـحهـا لـرئاسـة الـوزراء. وقالت
مـصادر في تصريح امس ان (صالح
ـان بـتــحـديـد جــدد مـطـالــبـته لــلـبــر
الـكـتـلـة الـكـبـرى ومـرشـحـهـا مـرفـقـة
بـتفـسير احملـكمـة االحتادي العـليا).
وكــان صــالح  قـد طــلب عــبـر كــتـاب
رســـمي وجــهه الى رئـــيس مــجــلس
الــنـواب مـحـمــد احلـلـبـوسي في 15
كـانون االول اجلاري اعالمه بـالكتلة
ـسـجلـة في الـنـيـابـيـة االكـثـر عـددا ا

اجلـلـسـة االولى لـلـمـجلـس.وتداولت
مـواقع الـتواصـل االجتـماعـي وثيـقة
حتـمل تـوقـيع كل مـن رئيـس ائتالف
الكي وحتالف دولـة القانون نوري ا
الـــفــتح هـــادي الــعــامـــري وحتــالف
الـــعــقـــد الــوطـــني فـــالح الــفـــيــاض
وحتــالف الـقــوى الـعــراقـيــة مـحــمـد
احلـلـبوسي تـتضـمن ترشـيح قصي
الــســهــيـل لــرئــاســة الــوزراء . واكـد
حتـالف الـقـوى الـعـراقـيـة ان الـكـتـلة
ـــرشح األقــــدر هي من ســــتـــحــــدد ا
لـرئـاسة احلـكومـة.وقـال النـائب رعد
الــــدهــــلــــكي في تــــصــــريح امس إن
(الــكــتل الــســيــاســيـة ال تــبــحث عن
الـكتـلة الـكبـرى بل عن الـكتـلة األقدر

لـتــمـريـر رئـيس الـوزراء والـكـابـيـنـة
الـــوزاريــة). واشــار الى أن (حتــالف
الـقـوى لـيس لـديه مـانـع في اخـتـيار
رئــيـس الــوزراء بــشــرط أن يــحــافظ
ـكـونـاتي واخـتـيـار عـلـى الـتـمـثـيل ا
.( ـسـتـقـل كـابـيـنـته الـوزاريـة مـن ا
بـــدورهــا   دعـت الــنـــائــبـــة ســعــاد
الـــوائـــلي الى اإلســـراع بــاخـــتـــيــار
شـخـصـيـة سـيـاسـيـة مـسـتـقـلة نـزيه
غــيـر جــدلـيــة وبـعـيــدة عن االحـزاب
ــنــصب رئــاسـة احلــكــومــة. وقـالت
الـوائـلي فـي تصـريـح امس (تـابـعـنا
وبـــاهــتــمــام بـــالغ وكــبـــيــر خــطــاب
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة  الـذي نـراه باب ا
الـنـجـاة في حتـقـيق مـا يـصـبـو إلـيه
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الـشعبي قـاسم مصلح عـن تأم عودة
ــــزارعـــ غـــربـي االنـــبـــار. واوضح ا
مــصــلـح في تــصــريح امس إن (قــوات
قـيـادة عـملـيـات االنـبـار للـحـشـد ولواء
 13الـطـفـوف رافـقت دفـعـة جـديـدة من
وسم ـزارعي االنـبار لـبـداية زراعـة ا ا
ـنطـقـة ثمـانيـة كـيلـو غربي الـشـتوي 
احملـافـظـة). وفي ديـالى   دمـر طـيـران
اجلـيش مخـبأ وقـتل ارهابـي بـضربة
جـــويــة غـــربي مـــديــنـــة خــانـــقــ في
احملـافـظـة.واكد بـيـان امس إن (طـيران
الــتـحـالف الــدولي نـفـذ ضــربـة جـويـة
اسـفـرت عن تدمـيـر مخـبأ وقـتل جـميع
الـذي كانوا يخـتبؤون فيه قـرب منطقة
نـهر الـوند غـربي قضـاء خانـق ضمن
قـاطع قيادة عمـليات ديالى)  مـبينا ان
عـلومات دقيقة). (الـعملية نـفذت وفقاً 
والـــقت قـــيــادة الـــشــرطـــة االحتــاديــة
الـقبض على مطـلوب بتهم اإلرهاب في
مـحـافـظـة كـركـوك.واردفت الـقـيـادة في
ـــعـــلـــومــات بـــيـــان امس إنه (وفـــقـــاً 
اسـتخبارية دقـيقة  القت قوة من لواء
ـغــاويـر الـسـادس الـفـرقـة الـسـادسـة ا
تهم بـالشرطة االحتادية القبض على ا
ادة ـطـلـوب وفق احـكـام ا  ي. ن. ع وا
الـرابـعة من قـانون مـكـافحـة اإلرهاب)
وأضـاف أن (عـملـية الـقـبض تمت عـند
ـرور بــقــاطع الــفــرقـة في مــحــاولــته ا
سـيـطـرة مكـتب خـالـد وقد  تـسـلـيمه
الى مــكــتب مــكــافــحــة اجــرام كــركـوك
إلكـمـال اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقه).
فـيـمـا اكدت وزارة الـداخـلـية اسـتـمرار
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(ضـرورة تــعـديل قـانـون االنـتـخـابـات
ـا يـتـوافق مع ارادة الـشعب وبـعـيد
عن اهـواء ورغـبـات الكـتل الـسيـاسـية
ان وهـذا الـدور يـقع عـلـى عاتـق الـبـر
لـتـشريع قـانـون منـصف يـلبي طـموح
احلـراك الـشـعـبي الـذي خـرج لـتـعديل
مـسـار الـدولة بـعـد اسـتشـراء الـفـساد
وغــيـاب الـعــادلـة وضـيــاع احلـقـوق)
واكـدوا ان (الوضع احلـالي ال يتـحمل
ــمـاطـلـة الن ــزيـد من الـتــسـويف وا ا
ارسات بعض الـشارع يغلي بـسبب 
اجلــهـــات الــتي تــقف وراء تــصــفــيــة
الـــنــاشــطــ واخـــتــطــاف االخــرين 
مـحاولة منها لترهيب الشعب وتكميم
االفـواه وسـلب احلـريـات الـتي كـفـلـها
الــدســتــور)  واســتــطــردوا بــالــقــول

(كـفـاكم اراقة لـلـدماء من اجل احلـفاظ
عـلى مـكاسـبكم وثـرواتكم الـتي جاءت
مـن امــوال الــشــعـب). وشــهــدت مــدن
وسـط وجـــنـــوب الـــبـالد تـــظـــاهـــرات
حــــاشــــدة هي األوسع اســــتــــجــــابـــة
لــدعـوات اإلضــراب الـتي دعت الــيـهـا
تـنـسيـقيـات التـظاهـرات. وقال شـهود
عـيـان ان (مـحتـجـون اغلـقـوا عدداً من
الـطرق واجلسـور في النجف وكربالء
ـــثـــنى والــديـــوانـــيــة والـــبـــصــرة وا
هـلة ومـيـسان وذي قـار بعـد انـتهـاء ا
الـدسـتوريـة لتـكلـيف رئـيس احلكـومة
وعـزم الكـتل السـاسيـة مصادرة ارادة
احملـتج من خالل تـقد مرشحهم)
ــــدارس واضـــــافـــــوا ان (عــــددا مـن ا
واجلـامـعات اغـلقت أبـوابـها والـتحق

ـسبوقة التي أسـفرت عن مقتل نحو ا
 460 شـــخــصـــاً وإصــابــة  25 ألـــفــاً
آخــرين بــجــروح. وبــعــد أسـابــيع من
الـــهــدوء بـــفــعـل حــمـالت الــتـــرهــيب
واخلـطف واالغتـياالت الـتي تقـوم بها
جـــمـــاعــات خـــارجــة عـن الــقـــانــون 
تحدة  فإن االنتفاضة بحسب األ ا
عــادت لــزخم حــراكــهــا الــســلــمي في

بغداد واحملافظات .
ئات مـن طلبة اجلـامعات في  ونـظم ا
مــحـافـظـة كـربالء اضـرابـا عن الـدوام
وتـوجـهوا الى سـاحـة التـظـاهر وسط
احملـافظة.وقال شهـود عيان ان (مئات
الـــطــلـــبــة من اجلـــامــعـــات االهــلـــيــة
واحلـــكـــومــيـــة نـــظـــمــوا مـــســـيــرات
احــتـجــاجـيـة خــرجت من اجلــامـعـات
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تـمـكنت قـوة امنـية مـن حتيـيد ثـمانـية
مـن عـنـاصـر داعش يــرومـون الـهـجـوم
ـاسـكـة عـلـى احـدى نـقـاط الـتـفـتـيش ا
خلط الـصد القـريبة من جـبل قرة جوغ
ـحـافـظـة نـينـوى. وقـال بـيـان لوزارة
ـراقـبـة الــدفـاع امس انه (ومن خـالل ا
والـرصد بالكامـيرات احلرارية ومفرزة
الـكـورنـيت الـتـابـعـة الـى فـوج مـقـاتـلة
ـشـاة الـرابـعـة الـدروع بــقـيـادة فـرقـة ا
عــشــرة حــيث  رصـد مــجــمــوعـة من
الــدواعش يـسـتــقـلـون دراجــات نـاريـة
يـرومون الهجوم على احد نقاط الفوج
ــاسـكـة خـط الـصـد بــاجتـاه اجلـبل) ا
واشـــار الى ان (الـــقـــوة تـــمـــكـــنت من
مـعاجلـة الهدف وقـتل ثمـانية  دواعش
الجئ). بــــصـــاروخ كـــورنـــيـت ضـــد ا
وقـتـلت قوة من الـلواء  35 فـي احلشد
الـشــعـبي عـنـصـرا من داعش واصـابـة
آخـرين بـصـد هجـوم في بـيـجي.وقالت
الــهــيـــئــة في بــيــان امس إن (قــوة من
الـلـواء  35 صــدت هـجـومـا لــعـنـاصـر
داعـش علـى شـرطة الـطـاقـة في بـيـجي
حــيـث قــتل عــلى اثــرهــا عــنــصــرا من
ـهاجم واصابة آخرين). واستشهد ا
أربـعة من عـناصـر الشـرطة فـي اعتداء
انـتــحـاري بـقـاطع عـمــلـيـات مـحـافـظـة
صـالح الدين.وذكر بـيان خلـلية االعالم
األمـــني امس ان (عــنـــاصــر من داعش
تــعـرضت عـلى نــقـطـة تـابــعـة لـشـرطـة
حـمـايـة نـفط بـيـجي في خـط السـحل)
مـبيـنا ان (مـنتـسبي الـنقـطة ردوا على
الـتـعـرض وتمـكـنوا مـن قتل انـتـحاري
يـرتـدي حـزاما نـاسـفا)  ولـفت الـبـيان
الـى ان (احلـادث أسفـر عـن اسـتـشـهاد
اربـعة من عنـاصر الشرطة)  وتابع ان
نـطـقة (قـوة أمـنيـة شـرعت بـتفـتـيش ا
وخـالل هـذا الــواجب انـفــجـرت عــبـوة
نـاسفـة أدت الى اصابـة ضابط). وأفاد
مـصــدر امـني في قـيـادة حـشـد االنـبـار
عن تـدمـيـر ستـة انـفاق سـريـة لتـنـظيم
ـصدر في تـصريح امس داعـش.وقال ا
إن (قــوة امــنــيــة من قـيــادة عــمــلــيـات
االنـبار والفرقة السابعة مسنودة بقوة
مـن احلــشــد الـــعــشــائـــري وبــدعم من
طـيران اجليش تـمكنت من تدمـير ستة
انـفــاق سـريـة بـعـمـلـيـة دهم وتـفـتـيش
اسـتـهدفت مـنطـقة وادي حـوران غربي
االنــبــار ضـمن عــمــلـيــة تــعـقـب خاليـا
الـتـنـظيم وامـاكن اخـتـباء اسـلـحـتهم).
وأعـلن قـائـد عـمـلـيـات االنـبـار لـلـحـشد
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تـوقع متنبىء جـوي تأثر طقس البالد
ــوجــة بــاردة مــصـحــوبــة بــأمــطـار
وثـلـوج وانـخفـاض بـدرجـات احلرارة
ـقــبــلــة. وكــتـب صـادق خـالل االيــام ا
عـطية على صفحته في فيسبوك امس
ان (هـناك عائقاً جوياً قوياً على اوربا
سـيتـسـبب في توجـيه الكـتل القـطبـية
ـتوسط ـنـطـقـة وشـرق الـبـحـر ا الى ا
رتـفع يستـمر لثالثة حـيث ان ضغط ا
ا يـشكل ثـالث منـخفـضات اسـابـيع 
ســيـــكــون تــأثــيــر االول عــلى شــمــال
الـــعـــراق وبـــشـــدة اقل عـــلى الـــوسط
واجلــنـــوب وكــذلك بالد الــشــام الــتي
ســتــشــهــد امـطــاراً غــزيــرة وثــلــوجـاً
ــنــخــفض خــفــيــفــة)  واضــاف ان (ا
الــثـانـي يـكــون تـأثــيـره بــدايـة الــعـام
ــــقـــبل ويــــتـــوقـع تـــســـاقـط ثـــلـــوج ا
وانــــخــــفــــاض درجـــات احلــــرارة عن
مـعــدالتـهـا الـسـنـويـة). وضـرب زلـزال
بـقوة  5 درجـات عـلى مقـيـاس ريخـتر
حـافـظـة خـوزسـتان مـنـطـقـة دزفـول 
ـؤسـسة جـنـوب غـرب ايران.وافـادت ا
اجلـيـوفـيـزيـائـية بـجـامـعـة طـهران ان
(الـزلزال وقع عند مـلتقى خط العرض
الـشـمـالي وخط الطـول الـشـرقي  على
عـــمق  10كـــيــلـــومـــتــرات وبـــعــد 13
كــيــلــومــتـر مـن مـديــنــة ســالــنـد و32

كـــيــلـــومـــتــرا عن دزفـــول).ولم تـــذكــر
الـتـقـاريـر الواردة حـدوث خـسـائر في
ـمتلكات.وشعر اهالي مدن االرواح وا
دزفـول و انـديشـمك و شـوش وكتـوند
بــهـذا الـزلـزال.وكـان زلـزال بـقـوة 3.4
درجـة عـلى مـقـياس ريـخـتـر قـد ضرب
نـاحـيـة سـالـنـد قـبل نـصف سـاعـة من
وقـــــوع الـــــزلـــــزال الــــثـــــاني. وأودت
عـاصـفـتـان قويـتـان ضـربـتا إسـبـانـيا
والـبـرتـغـال واحـدة تـلـو األخـرى عـلى
ـاضـية  بـحـياة مـدى األيـام الـثالثة ا
ثـمانيـة أشخاص عـلى األقل وتسـببتا
فـي ســــيــــول وخــــســـــائــــر واســــعــــة
الـنـطـاق.وقـال متـحـدث بـاسم خـدمات
الــطـوار إنـهـا (انـتـشــلت جـثـة قـائـد
ـنطـقـة ولبـة بإقـليم طـائـرة شراعـية 
األنــدلس جـنـوب إسـبــانـيـا  في حـ

لــقي رجـل ثــان حـتــفـه في غــرنــاطـة).
ولقيت امرأة حتفها في مدريد السبت
ـاضي مـتـأثـرة بإصـابـتـهـا من جراء ا
سـقوط جسم بفعل الـرياح العاتية من
ـبـاني فـي وسط.وبـعـدمـا بدأت أحـد ا
الــعـاصـفـة إيـلـســا الـتي ضـربت شـبه
ـاضي اجلـزيـرة اإليـبـيـريـة األربـعـاء ا
بـاالنحسار  وصـلت العاصفـة فابيان
مــصـــحــوبــة بــريــاح قــويــة وأمــطــار
ـدني غــزيــرة.وقـالت وكــالــة الـدفــاع ا
ـتـوقع أن تـصل اإلســبـانـيـة إنه (من ا
ـصـاحـبـة لـلـعـاصـفة سـرعـة الـريـاح ا

الــثــانــيــة إلى  140 كــيــلــومــتــرا في
الـــســاعــة وأن تـــتــســبـب في ارتــفــاع
األمـــواج عـــلى الــســـاحل الـــشـــمــالي
ـطل عـلى احملـيـط األطلـسي الـغـربي ا
إلى تـسعة أمتـار). من جانبها   قالت
مـتـحـدثـة حـكـومـيـة إن (شـخـصـا قـتل
جـراء انـهـيـار أرضي فـي أسـتـورياس
وآخـر عـندمـا انـهار جـدار حـجري في
جـليـقـية وثـالثـا جرفـته ميـاه السـيول
في قـشـتـالـة ولـيـون). وفي الـبـرتـغال
قــال مـسـؤولـون إن (رجـال لـقي حـتـفه
في مـونتـيجـو قرب لشـبونـة اخلميس

ـــاضي بــعــد ســقـــوط شــجــرة عــلى ا
شــاحـنــته في حـ قــتل رجل ثـان في
كـاستـرو دير بشـمال الـبرتغـال بسبب
انــهـيـار مـنـزله).وذكــرت وكـالـة لـوسـا
الــبـرتـغــالـيـة لألنــبـاء إن (الـســلـطـات
أرغـمـت اكثـر من  250 شـخـصـا عـلى
تـرك منازلهم في قرى بوسط البرتغال
ياه في أحد بـسبب ارتفـاع منسـوب ا
األنــــهـــار.وذكــــرت كــــبـــرى شــــركـــات
الــكـهــربـاء في الـبــرتـغــال إن اخلـدمـة
انـقـطـعت عن آالف األشـخـاص بـسبب

العاصفة.

جتــــاه ســــاحـــــة الــــتــــظــــاهــــر وسط
احملافظة)  وتـابع الشهود ان (الطلبة
نـــفـــذوا اضـــرابـــا عـــامـــا عـن الــدوام
وطــالـــبــوا خالل شــعــارات رفــعــوهــا
بـاقرار قـانون انـتخـابات مـنصف وان
مـــنـــصب رئـــيس الــوزراء حلـــكـــومــة

ؤقتة ليس بذات اهمية).  ا
دارس عن وفي بابل   أضـرب طلبة ا
الـــــدوام وتــــوجـــــهــــوا الـى ســــاحــــة
االعـتـصـام . بـحـسب شـهـود الـعـيـان.
وتـداولت مواقع التـواصل االجتماعي
دعـــوات لـإلضـــراب في احملـــافـــظـــات
تــــضـــــامــــنــــاً مـع االحــــتــــجــــاجــــات
الــشـــعــبــيــة.وشــمـــلت الــدعــوات إلى
ــرافق الـعـامـة إضــراب شـمل إغالق ا
ـــــدارس واحملــــال الــــتـــــجــــاريــــة وا
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أبـناء العـراق الغيـارى للوصول الى
جـــادة األمـن واألمــان)  داعـــيـــة الى
(أهـميـة اإلسراع بـاختـيار شـخصـية
سـياسـيـة مسـتقـلة نـزيه غيـر جدلـية
وبــعــيـدة عن االحــزاب الــسـيــاســيـة
تـنـوء بـحـمل مـهـمـة مـنـصـب رئـاسة
الـوزراء وتتـولى تهـئيـة كل الظروف
ــــطـــلــــوبـــة ألجـــراء ــــنـــاخـــات ا وا
انــتــخــابــات مـبــكــرة جتــلب اخلــيـر
لــلـعـراق بــعـد إكـمــال مـشـروع إقـرار
قــانــون االنـتــخــابـات الــذي يــضـمن
حـــقـــوق صـــوت الـــنـــاخب من خالل
ــتــعـددة ومــفــوضــيــتــهـا الــدوائــر ا
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تصاعدت وتيرة التظاهرات في بغداد
واحملـافظـات اجلنـوبيـة لرفض مرشح
الــطــبـقــة الــســيـاســيــة وسط دعـوات
لـالضـراب الـعام   حــيث اغـلـقت عـدد
ــدارس واجلــامــعــات ابــوابــهــا مـن ا
والـتحـاق الطلـبة بـساحات االعـتصام
لـلـضغط عـلى السـلـطات واالسـتجـابة
ـشـروعـة. وقـال نـاشـطون لـلـمـطـالب ا
لـ(الـزمان) امس (نرفض ارادة الـطبقة
الـسياسية واختيـار شخصية لرئاسة
ــنـتـفض هـو احلــكـومـة الن الـشـارع ا
ـــعــني بــتـــســمــيـــة رئــيس الــوزراء ا
وبــالـتـالي اي مـحـاولــة سـتـدفع نـحـو
ــوقف)  مـــشــددين عــلى تـــصــعــيــد ا

طــلـبـتـهـا بــالـتـظـاهـرات)  واكـدوا ان
(مـــحــــتـــجـــون في شــــوارع الـــنـــجف
والـبصـرة وذي قار ومـيسـان اضرموا
ــا اول امـس الــنــيــران في اطــارات 
ـــوظــفـــ االلـــتـــحــاق تـــعـــذر عـــلى ا
بــالـدوائـر احلــكـومـيـة وسـط انـتـشـار
امــــني واسـع).وأطـــلـق احملـــتــــجـــون
دعــوات اإلضـــراب الــعــام لــلــمــدارس
ـؤســسـات احلـكـومـيـة في وسـيـلـة وا
لــلـضــغط عـلى الــطـبــقـة الــسـيــاسـيـة
ـطـالب الـشــعـبـيـة لالســتـجـابـة إلـى ا
ـتمثلة بإجراءات اصالحات وتعديل ا
الـدسـتور ورحـيل الفـاسـدين والنـظام
ــــتـــظـــاهـــرون في احلـــالـي. وأعـــلن ا
الـديـوانـيـة والبـصـرة اإلضـراب الـعام
بعد ثالثة أشهر من االحتجاجات غير
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قطوعة ألبناء احملافظات الية ا طالبت وزارة الـتربية بأعادة التخصيصات ا
احملـررة . وقالـت الوزارة في بـيـان امس ان (الـوزيـرة سـهى عـلي بك ووزير
قطوعة للمحافظات هـنية ا اليـة فؤاد حس بحثا موضوع اخملصصات ا ا
احملررة من تنظيم داعش)  واكدت العلي بك ان (اعادة هذه التخصيصات
اليـة بهـذا الشأن) مسألـة وطنـية يـجب التركـيز عـليهـا عن طريق مـفاحتـة ا
ــمـنــوحـة لـلــمالكـات الــتـربــويـة في احملــافـظـات مــؤكـدة ان (اخملــصـصـات ا
مـستمـرة وبشكل طـبيعي). الى ذلك  أعـلنت وزارة التـعلـيم العـالي والبحث
ـاجستيـر والدكتوراه الـعلمي عن  توفر  20 منـحة دراسية لـنيل شهادتي ا
ـديـر الـعـام لـدائرة ـقـبل .وقـال ا فـي اجلـامعـات الـهـنـديـة لـلـعـام الـدراسي ا
الـبـعـثات والـعالقـات الـثـقافـيـة امـجـد عـبد الـنـبي الـسـواد في بـيان امس إن
(احلــكـومــة الـهــنـديـة مــنـحـت الـعـراق  20 مــنـحــة دراسـيــة لـنـيـل شـهـادتي
ـاجسـتـيـر والدكـتـوراه في تـخصـصـات الـهنـدسـة ومـنهـا األجـهـزة الطـبـية ا

ائية وميكاترونكس والوراثية وتخصصات وارد ا والنـفط وبناء السدود  وا
العـلوم الفـيزيـاء نانو وبـايولـوجي وفايروسـات  والكـيماء لـدراسة الـدكتوراه
ناخ وسابير سكيورتي ذجة ا فقط فـضال عن تخصصات رادار الطقس و
وهنـدسـة شـبكـات وهـندسـة اتـصـاالت  وإدارة االعمـال والـزراعة)  واشـار
قبل وسيكون عبر الرابط الى ان (آخـر موعد للتقد يهو  25 من الـشهر ا

اخلاص بالدائرة). 
عي من خريـجي اجلامعات وحملة من جهة اخرى   دعت وزارة الـدفاع ا
الشـهـادات الى االلتـحاق.وذكـرت الوزارة في بـيـان امس انه (على خـريجي
اجلامـعات العراقية من حملة الشهادات الهندسية واالختصاصات االخرى
الـواردة اســمـاؤهم بــكـتب مـكــتب رئـيس الــوزراء الـذين ســبق وأن حـصـلت
ـراجعة مركز تطوع موافـقته على تعـيينهم بصـفة مدنيـة ضمن الدفعة  22 
ـثنى الـيـوم االثـنـ مسـتـصـحبـ مـعـهم الـوثائق بـغـداد الكـائن في مـطـار ا

راجعة).  االصلية  خالل ا

ووســـائل الــنـــقل اجلــمـــاعي. وقــامت
مـجموعة مسلحة في بغداد باختطاف
الـطبيب الشاب عـمر يوسف الذي كان
يــعــمل مــتــطـوعــا في عـالج اجلـرحى
ـتـظـاهـرين  في  خـيام ـرضى من ا وا
سـاحـة التـحريـر  . وقال مـقربـون منه
ان (الــطــبــيب جــرى اخـتــطــافــة بــعـد
مـغــادرته سـاحـة الـتـحـريـر في طـريق
عـــــودته الـى مـــــنــــزلـه). وال تـــــوجــــد
احـصاءات رسمية عن عـدد اخملتطف
فـي ظل اسـتـمـرار الـصـمت احلـكـومي
ــمــارســـات. وفي ظل هــذا ازاء تـــلك ا
احلـراك الـواسع   ال تـسـتـطـيع الـكتل
سـتـقـيل عادل في اخـتـيـار بـديل عن ا
ـوعد الذي ـهدي برغم انـتهاء ا عـبد ا
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قصي السهيل
الـعــمل في دوائـر اجلـنـسـيـة بـالـنـجف
وبـوتـيـرة عالـيـة. واشـارت الوزارة في
بـيـان امس الى ان (مـدير عـام االحوال
ــدنـيــة واجلـوازات واالقــامـة الــلـواء ا
احلــقـوقي نــشـأت ابـراهــيم اخلـفـاجي
نـفى مـاتـنـاقـلـته بعـض وسائل االعالم
بـــشـــأن غــلـق دوائــر اجلـــنـــســـيــة في
النجف)  وتـابع ان (العمل مستمر في
جـميع هذه الـدوائر وبوتيـرة عالية من
أجـل تــــــقــــــد أفــــــضل اخلــــــدمــــــات
). وتـمــكن فــريق الــدفـاع لــلــمـواطــنــ
ـشخـاب من اخـماد ـدني في قـضـاء ا ا
حـريق اندلع في احـدى الدور السـكنية
هــنـــاك. وقــال مــســؤول اعالم الــدفــاع
ـــدني في احملــافــظـــة عــلي تــويج ان ا
(احلـريق سـبـبـه كـان تمـاس كـهـربـائي
ــمــتـــلــكــات حلـق االضــرار بــبـــعض ا
اخلـاصة بالعائلة حيث  العثور على
ــال ــصــوغــات ومـــبــلغ من ا بـــعض ا
بـنحو ثالثة االف و 700 دوالر وقـطعة
سـالح ). من جــهــة اخــرى   ضـــبــطت
هـيـئة الـنزاهـة معـامالت سـلف لتـنفـيذ
أعــمــال وهـــمــيــة في مــديــريــة تــوزيع
كـهرباء األنبار. وقالت الـهيئة في بيان
امس ان (مـالكات مكتب حتقيق الهيئة
فـي األنــبـــار تــمـــكــنـــوا من ضــبط 32
مـــعــامـــلــة صـــرف ســلـف خالل عــامي
 2018 و 2019 فـي مــديــريـــة تــوزيع
كـهرباء احملافظـة تتعلق بتـنفيذ أعمال
وهـمـيـة)  مــؤكـدا ان (مـجـمـوع امـوال
مـــعــامـالت الــصـــرف بــلغ نـــحــو 850

مليون دينار). 
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