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كـــشف خــــبـــيـــر ســــيـــاسي عن
مـؤشــرات الخـتـيــار شـخــصـيـة
عــسـكــريــة لـرئــاســة احلـكــومـة
قبلـة خالل اقل من اسبوع ا
بسبب تصدر ازمة الصراع ب
مــــجـــــلس الــــقـــــضــــاء االعــــلى
واحملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا 
التي سـتشـغل الشـارع وتخفف
الضغط عـلى الكتل السـياسية.
ـــركــز الــعــراقي وقــال رئــيس ا
للـدراسات الـتسـراتيـجية واثق
الـهــاشـمي لـ (الـزمـان) امس ان
ـــــشــــهــــد الـــــعــــراقـي مــــليء (ا

ـفـتعـلـة والسيـما ان بـاالزمات ا
الـــصـــراع الـــذي تــــفـــجـــر بـــ
مــجــلس الــقــضــاء واالحتــاديـة
الـعـلـيـا ســيـشـغل الـشـارع دون
الـتفـكيـر بـحسم مـلف احلكـومة
الـذي جتاوز الـسقـوف الـزمنـية
نـتـيـجـة غـيـاب الـتـوافـقـات بـ
الكـتل السـياسـية) واضاف ان
(هــذه االزمـة اجلـديـدة ســتـنـقـذ
الــــكــــتـل من ضــــغـط الــــشــــارع
ـطـالب بـرئـيس وزراء مـرضي ا
عــنـه يــقع عـــلى عــاتـــقه اجــراء
انــتـــخــابــات مـــبــكــرة واصالح
انــتــظــرهــا الــشــعب لــســنــوات
طــــوال) مــــشــــيـــــرا الى انه (ال

يوجد حتى هذه اللحظة مرشح
مـتـفـق علـيـه ولكـن الـكـفة تـمـيل
ـتـاحة الى ؤشـرات ا بـحـسب ا
اخــتـيــار شـخــصـيــة عـســكـريـة
لـــرئــاســة الــوزراء) وتــابع  ان
(رئــــيس اجلـــمـــهــــوريـــة بـــرهم
صـــالح يـــتـــعــاطـى مع اســـمــاء
تتفق عليها الكتل وليس مع ما
طرح) وتوقع  الهاشمي (حسم
مـنصب رئـاسـة احلكـومة خالل
). واصـــدر اقل من اســــبـــوعـــ
ركز االعالمي جملـلس القضاء ا
تـوضـيحـا بـشأن تـعـي مـحـمد
رجب الـكـبـيـسي عـضـوا اصيال
في احملــكـمــة االحتــاديــة.وجـاء

في نص التوضيح (بعد ان قرر
الــقــضـاء بــجـلــســته الــسـابــقـة
مــفـاحتــة رئـاســة اجلــمـهــوريـة
ـــرســوم اجلــمــهــوري اللــغــاء ا
اخلــاص بــتــعــيــ الــكــبـيــسي
عــضـوا اصــيـال في احملــكــمـة 
كــــمـــا قـــرر فـي ذات اجلـــلـــســـة
االعـمــام الى احملـاكم كـافـة عـدم
الـــعــمل بـــأي قــرار يـــصــدر عن
احملــــكـــمـــة إذا كــــان الـــقـــاضي
عــضـوا في تــشـكــيـلــتـهــا لـعـدم
ـا يــتـرتب صـحــة عـضــويــته 
عـلــيه أن يـكـون أي قـرار صـادر
عـنــهـا بــتـلك الـتــشـكـيــلـة قـرارا
مـــــعـــــدومـــــا من الـــــنـــــاحـــــيــــة

القانونية.).  وتوقع النائب عن
حتــالف الـبـنـاء أحـمـد الـكـنـاني
ــرشح لـتـولي حـسم تـســمـيـة ا
مـــنــصب رئـــيس الــوزراء خالل
ايـــــام . وقــــال الـــــكـــــنـــــاني في
تـــــصــــــريـح امس إن (هــــــنـــــاك
مــؤشــرات إيــجــابــيــة تــزايــدت
ليونية خاصة بعد التـظاهرة ا
لــــطــــرد احملـــتـل الـــتـي وحـــدت
الــعـراقـيـ إلنـهـاء مـلف رئـيس
الـوزراء اجلـديـد) مـوضـحـا ان
(الــقـوى الــسـيــاســيـة مــطـالــبـة
بـاالسـتـفـادة من حـالـة الـتـوحـد
الـــشــعــبـي إلعــادة الــثـــقــة بــ
) مشـيرا واطن والـسيـاسي ا
ـقـبـلة الـى ان (األيـام الـقـلـيـلـة ا
ســتــكــون كــفــيـلــة بــحــسم اسم
ـــدة ــــرشـح لــــكن حتــــديــــد ا ا
بيـوم أو أكثـر أو أقل هو أمر
غـــيـــر دقــيـق عــلـى اعــتـــبــار أن
احلــوارات مــا زالت مــســتــمـرة
وهي بـــحــاجـــة إلى وقت غـــيــر
مـــحــدد) مـــبــيـــنــاً أن (الـــقــوى
الـــســيــاســيـــة ذاهــبــة بــاجتــاه
ــوضـوع رغم وجـود حــلـحــلـة ا
تـفــاوت بــالـرؤى بــشــأن بـعض
رشـح وهي جـميـعاً أسمـاء ا
أسماء محترمة عندنا) ومضى
ــرحــلــة الــتي إلى الــقــول إن (ا
ر بـها الـعراق صـعبـة ونحن
بــحـاجــة إلى شـخــصــيـة قــويـة
وقـــادرة عــلى حـــفظ الـــســيــادة
وإخـراج الـقـوات األجـنـبـيـة من

البالد). 
بـدوره   دعــا الــنــائب عــبــاس
يابر الـعطافي  مجلس النواب
الى عــقـد جــلـســة اسـتــثـنــائـيـة
وعــلـــنــيـــة لــتـــضــيـــيف رئــيس
اجلمـهورية وبـيان اسـباب عدم
تـــكــلـــيــفه مـــرشــحـــا لــرئـــاســة
الـــوزراء.وقـــال الــــعـــطـــافي في

تــصــريح امس ان (مــحـافــظـات
الــــوسط واجلـــــنــــوب بــــركــــان
غاضب عـلى الـقوى الـسيـاسية
واحلـكــومــة بـشــكل كــامل كـون
اطـلة احلـياة مـعطـلـة بسـبب 
رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريــــة وعـــدم
حـسـمه تـسـمـيـة مـرشح رئـاسة
الــوزراء) وأضـــاف ان (هـــنــاك
ها العديـد من االسماء  تـقد
الى رئيس اجلـمهـورية لـكنه لم
يـــكـــلف اي واحـــد مـــنـــهــا دون
االفــصــاح عن سـبـب رفض تـلك
ــوقف االســمــاء رغم حــراجــة ا
وضــــيق الـــوقت) واســـتـــطـــرد
بـــالـــقـــول ان (صـــالح مـــطـــالب
بـاخلـروج في بـيـان ومـصـارحة
الــشـعب بــحـقــيـقــة مـايــجـري)
داعـــيــا  مـــجـــلس الـــنــواب الى
(تــضـيـيف رئـيـس اجلـمـهـوريـة
لــبـيـان مـوقــفه من اسـبـاب عـدم
ـــرشح حـــتى هــذه تـــســـمــيـــة ا
اللحظة). وكـان مصدر سياسي
 قــــــد افـــــــصح عـن االســــــمــــــاء
ــطـروحــة امـام صـالـح لـتـولي ا
ـصـدر رئـاسـة الـوزراء. ولـفت ا
ـــطـــروحـــة الى ان (األســـمـــاء ا
حاليا لتكليـفها رسميا بتشكيل
احلــكــومــة هـي كل من مــحــمــد
تــوفــيق عـالوي وعــلي شــكــري
وعبد الغني األسدي لكن األوفر
حـــــظـــــاً هـــــو رئــــيـس جـــــهــــاز
اخملــابـرات احلــالـي مـصــطــفى
الـكاظـمي الـذي يحـظى بـتوافق
أغـلب الكـتل السـياسـية كـما أن
عالقــته مـتــزنــة في مـا يــتــعـلق
ـعـادلـة األمـريـكـيـة اإليـرانـية بـا
داخـل الـــــعــــراق) مـــــؤكـــــدا ان
رشح الـذي يجـمع أعلى عدد (ا
ــــوافــــقــــات بـــ الــــكــــتل من ا
الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــصـــار إلى

تكليفه). 
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ارتـــفـــعت مـــوجـــة االغـــتـــيـــاالت
وشـــمل واخلــــطف في بــــغـــداد 
آخـــرهــا االعالمـي والــتـــدريــسي
ـسـتـنصـريـة مـحـمد بـاجلـامعـة ا
حسـ عـلوان الـقـريشي عـلي يد
جـمـاعـات مـسـلـحـة مـجـهولـة في
ــا تـســبب مــنـطــقــة الـبــنـوك  
ـواطـن بـحـالة من الـذعـر بـ ا
من اخلـشـيـة من تـدهـور الـوضع
افاد االمني  ففي حي الـبـنوك  
شـهود عـيـان باغـتـيال الـقـريشي
داخـل عــجــلـــته أمــام مـــنــزله في
نـطقة ) واشاروا الى ان (قوة ا
أمـــنـــيــة طـــوقت مــكـــان احلــادث

ومــنـعت االقــتـراب مــنه حـيث 
نــــقل اجلـــثـــة إلـى دائـــرة الـــطب
الـعـدلي). كـمـا اكـد مـصـدر امـني
أن عـمـيدا مـتـقـاعدا قـتل بـهـجوم
صـدر في تصريح مسلح.وقـال ا
امس ان (مــسـلــحـ مــجـهــولـ
اطــلــقــوا الــنــار بــاجتــاه عــمــيـد
مــتــقــاعـــد في حي اجلـــمــعــيــات
ـا ادى ــنـطـقـة الـدورة  الـتـابع 
الـى مـــقـــتـــله في احلـــال). واكـــد
مـــصـــدر ثـــان عن مـــقـــتل مـــدني
بـاعـتـداء مـسـلح في بـغـداد.وقال
صدر في تصريح إن (مسلح ا
مـــجـــهــــولـــ فـــتـــحـــوا نـــيـــران
أسلحـتهم الكـاتمة بـاجتاه مدني
ــا ادى ــدائن  ضـــمن قــضـــاء ا
الى مـقـتــله في احلـال). وأعـلـنت
مديرية مكافحة إجرام بغداد عن
اســتــشــهــاد مــنــتــسـب وإصــابـة
ضـــابط ومـــنـــتـــسب اخـــر جــراء
اشتباك مسلح اندلع أثناء تنفيذ
أمـــر قـــبـض بـــحق مــــطـــلـــوبـــ
بـــقــضــايـــا خــطف وقـــتل.ونــعت
ــديـريــة (مـنــسـوبــهـا الــشـهــيـد ا
سالم عويـز عـلگ الذي اسـتشـهد
خالل تــأديـته الــواجب الــرسـمي
خالل تنفيذ امر قبض بحق أحد
ــطـــلـــوبــ بـــقــضـــايــا الـــقــتل ا
واخلــــطـف وخالل االشــــتـــــبــــاك
تـوسطة مع باشـر باألسلـحة ا ا

تهم).  ا
واعـتقـلت الـقـوات االمنـيـة مـتهم
بحوزته مبالغ مـالية ومصوغات

سرقها من مـنزل في بغداد. وقال
بــيــان امـس ان (قــوة من الــلــواء
الـــثــاني الــفـــرقــة األولى شــرطــة
احتادية تـمكنت من الـقبض على
سـارق في بــغـداد بـحــوزته مـبـلغ
قدره سبعة مالي دينار و3600
دوالر أمـــريــــكـي و مــــصــــوغـــات
شـبـيـهة بـالـذهب كـان قـد سـرقـها
ـــنـــازل) مـــبـــيـــنـــا ان من إحـــد ا
(عــمــلــيــة االعـتــقــال جــاءت بــعـد
اســــتــــحــــصــــال امــــر قــــضــــائي
وبـالتـنـسـيق مع مـفرزة من االمن
الـوطـني واستـخـبـارات الـشـرطة
االحتادية ومكتب مـكافحة اجرام
تهم االعظمية حـيث  تسليم ا
ـضــبـوطـة الـى جـهـة ــواد ا مع ا
الـــــطـــــلب إلكـــــمـــــال االجـــــراءات

القانونية بحقه).
 واندلع حريق بقاعدة الصقر في
بـــغـــداد. وقـــال مـــصـــدر اخـــر ان
ـدني في الـبـياع (مـركـز الـدفـاع ا
وباسـناد من جـهاز 22 تمكن من
اخــمـاد حــادث حـريق في قــاعـدة
صقر داخل كرفان مشيد من مادة
الـــســــنـــدويـج مـــســــتـــغـل ســـكن
مشـيرا نـتـسبي هـيـئة احلـشد) 
الى (تـــطـــويـق الـــنـــيـــران وعـــدم
انــتــشـــار احلــادث لــلـــكــرفــانــات
نفى اجملـاورة ).  وفي مـيـسـان  
قائد الشرطة العميد عبد اخلضر
الــســاعـدي اقــالــته من مــنــصـبه.
وفي صالح الدين  افادت خـلـية
االعالم االمني بـاستـشهـاد مدني

وإصابة اخر بـإطالق نار مباشر
علـى صيـادين بـاحملافـظـة.وقالت
اخلـــــلــــيـــــة فـي بــــيـــــان امس ان
(عــنــاصــر داعش اطــلــقـت الــنـار
ـــوجـــودين عـــلى الـــصـــيـــادين ا
لصيـد األسماك على ضـفاف نهر
دجلـة في منطـقة الـزالية التـابعة
ـا لــقـضــاء الــدور بـاحملــافـظــة 
اســـفــر عن اســـتــشـــهــاد احــدهم
واصابة اخر) مبينا ان (القوات
األمـنــيـة اجـرت عـمـلــيـة تـفـتـيش
بحـثا عن الـعنـاصر الـتي أقدمت
عــــلى هـــذا الـــعــــمل االجـــرامي).
والـقت قـوة أمنـيـة الـقـبض على
ن داعـــــــشـي فـي اجلــــــــانـب األ
وصل.وذكر إعالم وزارة دينة ا
الـــداخـــلــيـــة في بــيـــان ان (فــوج
طـوار الـشـرطـة الـثـامن الـتـابع
لقيادة شـرطة نينـوى وبناءً على
مــعـلـومـات اســتـخـبـاريــة دقـيـقـة
واطـنـ ألقى الـقبض وتعـاون ا
ـكنى ابـو هاجر على الـداعشي ا
الذي كان يعمل بـصفة مقاتل في
مـا يسـمى بـديـوان اجلـنـد وعمل
أيـــضـــاً بــاحلـــســـبـــة خـالل مــدة
ســيـــطـــرة داعش عـــلى مـــديـــنــة
وصل) وتابع البـيان ان (فوج ا
طـوار الـشـرطـة اخلـامس عـشر
التـابع لقـيادة الـشرطة تـمكن من
الـــقــاء الــقــبض عـــلى الــداعــشي
كنى ابو سدرة الذي كان يعمل ا
بـالـشـرعـيـة وكـذلك عـمل بـديـوان

ـــــســــاجــــد) واضــــاف انه ( ا
ـتـهم في مـنـطـقـة الـقـبض عـلى ا
ن من تل الرمان في اجلانب اال
ـديــنـة). من جـهــة اخـرى بـحث ا
قــائـد الــقـوة اجلــويـة الــعـراقــيـة
اللواء الـطيار شهـاب جاهد علي
مـع نـــــائـب الــــــقـــــوة اجلــــــويـــــة
البـاكـستـانيـة سبل الـتعـاون ب
الــبــلــديـن في مــجـــال الــطــيــران
وتــدريب الــطـيــارين الــعـراقــيـ
وتـبــادل اخلـبـرات لــبـنـاء قـدرات
اجلـــيش الـــعــراقـي.وذكــر بـــيــان
لـوزارة الـدفــاع ان (قـيـادة الـقـوة
اجلـــويــة عــقــدت اجـــتــمــاعــا مع
الوفـد الباكـستـاني للـتباحث في
مـجـال الــتـدريب اجلـوي والـدعم

اللوجستي). 
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وجـه مــجــلس مــجــلس الــوزراء
ـشــرفــ في وزارة بــتــثـبــيـت ا
الـــتــــربــــيـــة ضــــمن الــــدرجـــات
الـشـاغـرة وتـسديـد مـسـتـحـقات
ـنصرم . وقال الفالح لـلعام ا
بــيـــان امس ان (اجملــلـس عــقــد
سـتقيل عادل جلستـه برئاسة ا
هـدي صوت خاللـها على عبـد ا
تـثــبــيت مــشــرفي دورة الــسالم
والــبـنـاء في الـتــربـيـة من خالل
االســـــتـــــفـــــادة من الـــــدرجـــــات
الـشـاغرة الـتي  احـالـتـها الى
التـقـاعد) واضـاف ان (اجمللس
وافق عـلى تـسـديـد مـسـتـحـقات
الــفالحـــ من مــادة الـــشــعــيــر
ـنصرم) واردف البـيان للـعام ا
ان (اجلـلـســة شـهــدت مـنــاقـشـة
آخــر الــتــطــورات الــســيــاســيــة
ــوقف واألمــنــيــة فـي الــبالد وا
الـدولي من قـرار سـحب الـقوات
االجــنــبــيـــة  واالجــراءات الــتي
ـتــابــعـة اتــخـذتــهــا احلـكــومــة 
اوضــاع الـعـراقـيــ في الـصـ
وإجالئـــــــهم والــــــوقـــــــايــــــة من
فـــايــروس كــورونــا) وتــابع ان
(اجمللس وافـق على قـيام وزارة

ـالــيـة بــتـمــلـيـك امـانــة بـغـداد ا
قــطـعـة ارض لـغـرض تـوزيـعـهـا
بـ شـاغـلـيـهـا مـنـذ عـام 1963
لـــغــايـــة عــام  2003 اصـــولــيــا
وكــذلك اقـــر تــوصـــيــة اجملــلس
الـوزاري للـخدمـات االجتـماعـية
بــشـأن احــالـة مـشــروع مـجـاري
رحـلة الثانـية لصالح سامراء ا
) مـشيـرا الى (مـوافـقة شركـت
اجملـلس عـلى اصـدار تعـلـيـمات

كــســوة وشـارات الــعـامــلـ في
ــــنـــافــــذ احلـــدوديـــة هـــيــــئـــة ا
وســجالتــهــا فـــضال عن إنــهــاء
عــمـل جلــنــة إعـــمــار وخــدمــات
وجب قرار ؤلفة  احملافظات ا
اجمللس السابق  لتأليف فريق
ـــتـــابــعـــة تـــنــفـــيــذ يــخـــتص 
الـتــوجـيــهـات الــصـادرة بــشـأن
ـــتـــظـــاهـــرين). وفي مـــطـــالب ا
اربــيل  شـــدد رئــيس حــكــومــة

االقـليـم مسـرور الـبـارزاني على
ان يــــكـــــون االســــتــــثـــــمــــار في
كردستان مـدروسا ويتوافق مع
ــصــلــحـة الــعــامـة. احلــاجـة وا
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الـبــارزاني اجــتــمع بــكــبـار
ستثـمرين في اإلقليم  وجرى ا
خالل اللقـاء الذي عُقـد بحضور
نائبه قوبـاد الطالبـاني تسليط
الـــضــــوء عـــلى بـــرنــــامج عـــمل

احلكومة اجلديدة وسبل تعزيز
االستثمار والتنمية االقتصادية
في كردسـتان) واكد الـبارزاني
(هـــــدفـــــنــــا إيـــــجــــاد أرضـــــيــــة
اسـتـثـمـاريـة مالئـمـة لـلـمـجاالت
كـافـة وسـنـوفـر لـلـمـسـتـثـمـرين
احملـــــــلـــــــيــــــ واألجـــــــانـب كل
مـشـددا الــتـسـهــيالت الالزمـة) 
عـــــــلى (ضـــــــرورة أن يـــــــكــــــون
االسـتثـمار مـدروسـاً وفق خطط
علـميـة تتـناسب مـع احتـياجات
إالقـــلـــيم وتـــراعي مـــصـــلــحـــته
العـامة) واشار الى ان (إالقـليم
وارد من يـعـد مـنـطقـة غـنـيـة بـا
شأنها أن تمنحه فرصة مواتية
لـيكـون مركـزاً جتاريـاً مهـماً في
ـنطقة) وحث رئيس العراق وا
الــوزراء الـقــطـاع اخلــاص عـلى
ـسـاعـدة في عـمـليـة الـتـنـمـية (ا
ا يـشمل تـوفير االقتـصاديـة و
فرص عمل للشباب مؤكداً على
أهـمــيــة زيـادة االهــتـمــام بـفــئـة
الــشــبـاب) ومــضى الى الــقـول
ستـثمرين بأن (نطمئن جـميع ا
احلكـومة سـتكـون عونـاً وسنداً
لـهـم من أجل االرتــقــاء بــقــطـاع
االسـتـثـمـار واحلـد من الـروتـ
ـــــــــؤســـــــــســــــــات اإلداري فـي ا

احلكومية). 
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انطلقت مسيرات طالبية داعمة
لالحـتـجاجـات في بـغـداد وعدد
من احملـــافـــظـــات وسط صـــمت
حــكــومي ازاء مــا تــتــعــرض له
سـاحــات الـتــظــاهـر من اعــمـال
عنف وقمع  حيث أدان سـفراء
 16 دولــة في بــغـداد  بــيــنــهـا
فـرنـسـا وبـريـطـانـيـا والـواليات
ـتـحدة اسـتـخـدام قوات األمن ا
لـــلــرصــاص احلي  وطـــالــبــوا
ــقــتل 500 بــإجــراء حتــقــيق 
مـحــتج مــنــذ االول من تــشـرين
ــــاضي. فـــفي ذي قـــار  األول ا
قـــتل مــــســـلـــحــــون اثـــنـــ من
احملتج بالرصاص في مدينة
الناصـرية بينـما حتولت إحدى
مـنــاطق الـعــاصـمـة بــغـداد إلى
ســاحــة مــعــركــة ضــمن حــمــلـة
شـــنــتـــهـــا قــوات األمن إلنـــهــاء
ستمرة منذ شهور ظاهرات ا ا
ضـــــد تـــــدهـــــور االوضـــــاع في
الــبالد. وألــقى احملــتــجــون في
ســـــاحـــــة اخلالنـي احلـــــجــــارة

والــقـنـابل احلــارقـة عـلى قـوات
سيل األمن التي أطلقت الغاز ا
لــلـدمـوع والــرصـاص احلي في
الـــهــواء لـــدفع احملــتـــجــ إلى
الـــــتــــقـــــهــــقـــــر. ووقف بـــــعض
احملتج على خط الصد بينما
احــــتــــمى آخــــرون بــــســــواتــــر
خرسانية ومعدنية وباألشجار
ــواجـهـة هـنـاك . نـظـرا لـشـدة ا
تـظاهرون في ساحة كما رفع ا
ـتـحـدة الـتـحـريـر شـعـار اال ا
ــعــطم الـتــركي.وتــنـاقل اعـلى ا
ناشـطون على مـواقع التواصل
االجتماعي مقاطع فيديو تظهر
الفتة زرقاء وعلـيها شعار اال
ــتــحــدة كــمــنــاشــدة من قــبل ا
نـظمة تـظاهـرين للـفت نظـر ا ا
الـــدولـــيــة الـى مـــطـــالــبـــاتـــهم.
واعـلـنت قـيـادة عمـلـيـات بـغداد
عن اصـابــة سـبـعــة مـنـتــسـبـ
بانفجـار رمانة هجومـية القاها
مـتظـاهرون في الـساحـة.وقالت
الــــقــــيــــادة فـي بــــيــــان (الزالت
ـتــظــاهـرين في مـجــامـيـع من ا
ناطق احمليطة بها اخلالني وا
بــحـــالــة احــتــكــاك مــبــاشــر مع

الــقــوات االمــنــيــة واســتــخـدام
الـعـنف) مـؤكــدة انه ( الـقـاء
رمانة هـجومية بـاجتاه القوات
ا االمنيـة في تقاطع الـساحة 
ادى الـى إصـــــابـــــة ســــــبـــــعـــــة
مـنــتــسـبــ من أفــواج طـوار
شـــــرطــــة بـــــغــــداد الـــــســــادس
والـــعــاشـــر وهــذه احلــصـــيــلــة
األولية لـلحادث). وفي كربالء 
أفـــاد شـــهـــود عـــيـــان بـــوقـــوع
اشـتبـاكات بـ القـوات األمنـية
ومــحـتـجـ بــالـقـرب من شـارع
الــضــريـــبــة وسط احملــافــظــة .
ـتـظـاهرين وقـال الـشهـود ان (ا
ــطـــالــبــة في اخــتــيــار جــددو ا
رئــيس وزراء مــسـتــقل وانــهـاء
مــعــانــة الــشـعب) مــؤكـدين ان
ـــطـــالب ســـتــعـــيــد (حتــقـــيق ا
االسـتــقـرار وتــعـطي انــطـبــاعـا
جـيــدا بــدال من االلـتــفــاف عـلى
ــــشــــروع بــــطـــرق احلــــقــــوق ا
مـــخـــتـــلـــفــة). وأعـــلن احملـــافظ
نـــصــيف اخلـــطــابي تـــعــطــيل
الــدوام الـرســمي في احملــافـظـة
نـاسبـة ذكرى اليـوم األربعـاء 
اســـتــشــهــاد فـــاطــمــة الــزهــراء

(عليها السالم). وأمهلت ساحة
اعتـصام الـنجف احلـكومـة مدة
طـالب.ووفقـا للوثـيقة لتـنفـيذ ا
الصادرة عن ساحة االعتصام 
اطــلـعت عـلـيــهـا (الـزمـان) امس

انه (فـي حـــال عــــدم تــــنــــفــــيـــذ
ــتــمــثـلــة بــاخــتــيـار ــطــالب ا ا
رئيس وزراء غير جدلي وحسم
قــانــون االنــتــخــابــات اجلــديــد
صادقـة عليه وحتـديد موعد وا

ـبـكـرة على ان ال لالنـتـخـابات ا
ســيـتم يــتـعــدى ســتــة اشــهـر  
اتــخــاذ خــطــوات تــصــعــيــديــة
ضــمن اإلطـــار الــســلـــمي الــتي
ـــرجـــعـــيــة). ودان دعت الـــيـه ا

ســفـراء  16 دولــة في الــعـراق
بــيــنـهــا فــرنــســا وبــريــطــانــيـا
ـتـحــدة اسـتـخـدام والــواليـات ا
قـــــوات األمـن واجلـــــمــــــاعـــــات
ــســلــحــة لــلــرصــاص احلي  ا

قتل وطالبوا بإجـراء حتقيق 
 500 محـتج مـنذ تـشرين األول
اضي. ففي الناصرية  توافد ا
تظاهرين الى ساحة آالف من ا
احلبوبي .واكد شهود عيان ان
(آالالف من االهــــالي تــــوافـــدوا
رافع الى سـاحــة احلـبـوبي  
االعالم العراقية وسط شعارات
تـــــدعـــــو الى االصـالح). ودعت
قـــيــــادة شـــرطـــة احملــــافـــظـــة 
ــتـظــاهــرين الى فــتح الــطـرق ا
وعـدم غلـقهـا.وذكر بـيان لـقيادة
الــشـرطـة امس (نـدعـو اخـوتـنـا
ـتـظـاهـرين الى تـسـهـيل امور ا
ــواطـنــ من خالل الـتــزامـكم ا
بساحات التظاهر وفتح الطرق
ـهـمـة فـي مـركز والـتـقـاطـعـات ا
ـا لــهـا من مـديــنـة الــنـاصــريـة 
ـواطــنـ تــأثـيــر عـلى حــركــة ا
واالحـــتـــكــام الـى لــغـــة الـــعــقل
والـــتــهـــدئــة وعـــدم االحــتـــكــاك
بــالـقـوات االمـنـيـة النـهم وجـدو
خلـدمــتــكم واحلــفـاظ عــلى أمن
احملافظة). وفي الكوت  وقعت
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات فـي مـــــحـــــيط
الـقـائـممـقـامـية . واشـار شـهود

عـيــان الى  ان (اشــتــبــاكـا وقع
ـــتـــظـــاهـــرين والـــقــوات بـــ ا
االمنـية في مـحيط قـائمـمقـامية
قــضـاء الــكـوت) الفـت الى ان
(الـــقــوات االمــنــيــة تــســتــخــدم
سيلة للدموع لتفريق القنابل ا
احلـشود دون تـسـجيل خـسـائر
بـشريـة).  واغلق مـحتـجون في
مـحـافــظـة الـديـوانــيـة عـدداً من
الدوائـر احلكومـية. كمـا تظاهر
ـــــهن الـــــعــــــشـــــرات مـن ذوي ا
الـصـحـيـة في ســاحـة الـسـاعـة
وسط  احملـــــافـــــظـــــة الســـــنــــاد
ـــعـــتـــصـــمـــ في الـــســـاحـــة ا
طـالبهم. ورفض مدير وتاييدا 
شـرطة احملـافظـة العـميـد حيدر
حـــسن فـي بــيـــان (اســـتـــخــدام
ــــتــــظــــاهــــرين الــــقــــوة ضــــد ا
الـــــســــلــــمــــيــــ وفـي جــــمــــيع
اجملـــــاالت). وفـي الـــــبــــــصـــــرة
جتــددت الـتـظـاهـرات الـطالبـيـة
بـــعـــد صــبـــاح هـــاد شـــهــدته
ــديـــنــة فــيـــمــا جــاب طـــلــبــة ا
اجلامـعات والـثانـويات شوارع
ـديـنـة حـاملـ الفـتـات داعـمة ا

للتظاهرات وللعراق.
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سـجـلت وزارة التـربـيـة أكـثر من 27
الف مـتقـدم لالمـتـحـانات اخلـارجـية
لـــلــــعـــام الـــدراسـي اجلـــاري ودعت
ـتـقـدمـ وتـوفـير ـسانـدة ا األهـالي 
الئمة االجـواء الصحـية والنـفسيـة ا

لهم.وقالت الوزارة في بيان امس 
(تــسـجـيل  27 الــفـا و 800 مــتـقـدم
خلـــوض االمـــتـــحـــان الـــتـــمـــهـــيـــدي
اخلارجي لـلمديـريات العـامة للـتربية
ـثـنى  في مـحـافـظـة (الــديـوانـيـة  ا
ديـالى  النـجف األشرف  االنـبار 
بـاإلضافة الى محافظة بغداد الكرخ
ـزمع انــطالقهُ األولى والـثــانــيــة)  ا
ــــــقــــــبل). فـي الــــــثــــــالـث مـن آذار ا
ــــديـــريـــة الــــعـــامـــة واضـــافت ان (ا
لـلتقو واالمـتحانـات قد حددت يوم
ــوافق الــثــالث مـن شــهـر الــثالثــاء ا
ـقبل مـوعدا لـبدء االمـتحـانات اذار ا
التـمهيديـة للمتقـدم اخلارجي في
ــــديـــريــــات الــــعـــامــــة في بــــغـــداد ا

واحملافظات). 
ــسـجــلـ  واشـارت الى ان (عــدد ا
خلــــــوض االمـــــــتــــــحـــــــان في تـــــــلك
احملـافظـات بلغ نـحو 27 ألـفا و890
شــخــصــا مــا بــ الــذكــور واإلنـاث

وللمراحل الدراسية كافة).
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون
طـــقس الــيــوم االربـــعــاء غــائــمــا
مـصــحـوبـا بـأمـطــار مـتـفـرقـة في
بعض االماكن. وقالت الـهيئة في
بــــيـــان امـس ان (طـــقس الــــيـــوم
نـطقـت الـوسطى االربعـاء في ا
والـــشــمــالـــيــة غــائـم مــصــحــوب
بـــأمـــطـــار وثـــلـــوج في االقـــســام
اجلـبلـيـة حيـث تنـخـفض درجات
احلـــــرارة قـــــلــــــيال عـن الـــــيـــــوم
الــســابق) واضــاف امــا (طــقس
نـطقـة اجلنـوبيـة فيـكون غـائما ا
ودرجــات احلـرارة تــرتــفع قــلـيال

امـــا الــريــاح فــتــكــون جــنــوبــيــة
شــرقــيــة خــفــيــفــة الـى مــعــتــدلـة
الــســرعــة). وكــانت الــهــيــئــة قــد
سجـلت هزتـ ارضيـت ضـربتا
منـطـقتـ منـدلي والـزبيـر. وجاء
راصد الـزلزالية في البيـان ان (ا
سجـلت حـدوث هـزت ارضـيـت
ضــربت احــداهـا مــديـنــة مــنـدلي
واالخــرى مــنـطــقــة الـزبــيــر قـرب
احلــدود الـعــراقــيـة الــكــويـتــيـة)
مشيـرا الى ان (قوة الهزة االولى
بلغت  4.3 درجات عـلى مقـياس
ريـخــتـر فـيـمـا بــلـغت قـوة الـهـزة
الثـانية  3.6 درجات حـيث شعر
واطن بـها). وشهدت األجزاء ا
الـشـمـالـيـة من الـكـويت تـسـاقـطاً
لـــلــثــلـــوج وذلك في حـــدثٍ يُــعــد

الــكــويت شـــديــد الـــنــدرة كــون  
ضـمن منـطـقة سـاحـليـة ال تـرتفع
كـثـيـراً عن سـطح الـبـحر. وأنـهت
تركيا عـمليات الـبحث عن ناج
من الــزلــزال الــذي وقع اجلــمــعـة
ـاضـيـة   وذلك بـعـدمـا انـتـشل ا
عمال الطوار جثة آخر شخص
كانوا يبحثون عنه حتت أنقاض
مـبـنى منـهـار لـيـرتـفع بـذلك عدد
قــتـــلى الــكـــارثــة إلى 41 وقــالت
احلـكــومـة الــتـركـيــة إن (الـزلـزال
الــذي بـــلــغـت قــوته  6.8 درجــة
أودى بــحــيـاة  37 شــخـصــا في
إقــلـيـم أالزيغ الـذي يــبــعـد نــحـو
 550 كـيــلـومــتـرا شــرقي أنـقـرة
كـمــا تـسـبب فـي مـقـتل  4آخـرين
الفتة في إقليم مالطـية اجملاور) 
الـى ان (أكـــــــثــــــر مـن الف و600
شــخص أصــيــبــوا وال يـزال 86
مـــنــــهم يــــتــــلـــقــــون الــــعالج في
ـــســتــشــفــيـــات لــكن ال تــوجــد ا

حاالت خطرة بينهم).
 وفي هــذا الـســيــاق ذكـرت إدارة
الكـوارث والـطـوار التـركـية أن
عمليات الـبحث جنحت في إنقاذ
 45شــخــصـــا من حتت أنــقــاض
ـنـهـارة جـراء الـزلزال  ـبـاني ا ا
باني محذرة السكان من دخول ا
تضـررة خشـية انهـيارها ومن ا
ـــا تــرك الـــهـــزات االرتـــداديـــة 
الـــكــــثـــيـــر مـــنـــهم بال مـــأوى في
ـنــطـقـة الـتي انــخـفـضت درجـة ا
احلـــرارة فــيـــهــا إلى  6 درجــات

حتت الصفر.  e»‰∫ فرق االنقاذ تتابع البحث عن ناج في زلزال تركيا “

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء االعلى يلتقي السفير االمريكي في بغداد


