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ـرارة كـلهـا فـلم اجـد امر قـال االمـام علي (عـلـيه الـسالم) "اني ذقت ا
من احلاجة الى الـناس" ولهـذا تنتـابني رغبـة شديدة في الـبكاء احلار
ـا احذره كـلـما اخـلـو بنـفـسي فال اجـد وسيـلـة غـير الـدمـوع تغـسل 
واخشاه عند الكبر وحاجتي الى الناس مهما كان قربهم مني فأشعر
رير في كل حلظة اعـيشها فهي مرعبة مخيفة ذل ا وت ا بالذلة بل با
جـدا فأنـا شديـد احلسـاسيـة واسأله تـعالى ان يـجعـلني ال اقع بـالذي
اخشى منه والـوذ به وانا عبـده ان اطعته او قـصرت في اطاعـتي فهو
ا احذر واخاف الن التجارب التي ربي وال اجد غيره فهو يحفظني 
شاهدتها وسـمعتها وقرأتـها وتخيلتـها كثيرة ومنـها يحكى ان عجوزا

كان يعيش مع ولده وزوجة ولده وحفيده. 
وعندما امسى الرجل متقدما جدا في السن لم يعد يقوى على االكل
ـا يـؤدي الى اسـقاط بـشـكل طبـيـعي حـيث اصـبحت يـداه تـرجتـفان 

الطعام من يده احيانا.
وذات يـوم ســقط طــبق الـطــعـام من يــدي الـعــجـوز وانــكـســر عـنــدهـا
ـوقف وطـلـبت من زوجـهـا ان يـجـد حال غـضـبت زوجـة ابـنـه من ذلك ا

لذلك. 
فـكـر الـزوج في االمـر وخـطر له ان يـصـنع لـوالـده طـبـقا مـن اخلشب
ـائـدة  اجـبـار العـجـوز عـلـى تـناول وجتـنـبا لـسـكـب الـطـعـام علـى ا

طعامه وحده بعيدا عن العائلة. 
كـان الـعـجـوز يـشـعـر بـاحلـزن الحـسـاسه بـأنه بـات مـنـبـوذا في ايـامه
االخيرة ح اجبر على االكل وحده بينـما يستمتع بقية افراد االسرة

ائدة. بتناول الطعام معا على ا
ــزيــد من ظــروف الــعــزل تــفــرض عــلى مع مــرور االيــام اصــبــحت ا
العجـوز من قبل ابنه وزوجـة ابنه اللذين لم يـطيقـاه كما ينـبغي.. وبعد
مـرور عـدة اشـهــر عـلى هـذه احلـال تــوفي الـعـجــوز واقـيـمت مـراسم

التشييع.
ــراسم اراد الـزوج وزوجــته الـتــخـلص من وبـعـد االنــتـهــاء من تـلك ا
مـتعـلـقات واغـراض العـجـوز باعـطاء بـعـضهـا للـفـقراء ورمي الـبعض
االخر جاء حـفيد العـجوز الراحل واخذ الـطبق اخلشبي فـسألة اباه

اذا اخذت هذا الطبق وماذا تريد ان تصنع به?"  "
عـندهـا اجـابه الـطفل الـصـغيـر قـائال: "اريـد ان احتـفظ به كي اطـعمك
انت أو امي عـنـدما تـكـبران مـثل جـدي". وكأن هـذه الـقصـة تـقول لي:
عـاملة التي ترتضيـها منهم. وراعي مشاعرهم عامل االخرين بنفس ا

في كل مراحل حياتهم. 
فـاألطـبــاق لـست اهم من مــشـاعـر االنــسـان واالبـاء عــنـدمـا يــكـبـرون
ا يذكرونـنا بحالـتهم تلك ان االنسـان لن يظل على قوته ويضعفـون ا
ن ما حـيا ولـكن هناك ضـعفا وشـيبـة ينتـظراننـا وما احـوجنا وقـتها 
"يـطبـطب" و"يـطيب" ويـراعي مشـاعـرنا في وقت بـدأ فـيه هذا شيء من
الـعــجــائب فـأن الــعــذر انـشــغــال االوالد وال وقت لــديـهم
عاونتي عنـد الكبر وارى نفـسي منبوذا وهذا هو
خـوفـي وخـشــيــتي فــأسـال الــله ان يــســتــر عـليّ
بــحــسن الــعــاقـــبــة وال يــريــني ذلك الــيــوم الــذي

اتخيله.

{ غزة (االراضي الفـلسطـينية) (أ
ف ب) أعــــلــــنت وزارة الــــصــــحــــة
الـفـلـسـطيـنـيـة فـي غـزة وفـاة شاب
فـلـســطـيــني صـبـاح امـس الـسـبت
مـتـأثـرا بـجـروح أصـيب بـهـا خالل
مواجـهات مع القـوات االسرائيـلية
في شرق الـبريج في وسط الـقطاع

اجلمعة.
ـواجـهات وبـذلك تـرتفـع حصـيـلة ا
الى أربــعــة قــتـلـى بـعــدمــا أعــلـنت
الــــــــوزارة عـن مــــــــقـــــــــتل ثـالثــــــــة
فـلـسـطيـنـيـ برصـاص اسـرائـيلي
في شــــرق مــــديـــنــــة غـــزة مــــســـاء

اجلمعة.
وأعلن أشرف القـدرة الناطق باسم
وزارة الـصــحــة في غــزة في بــيـان
ن مــنـيـر صـحــافي "اسـتـشــهـاد أ
مــحـمـد شــبـيـر ( 18عـامــا) صـبـاح
السبت من سكان دير البلح متأثرا
بـــجـــراحه الـــتي أصـــيـب بــهـــا في
الــبــطن بـرصــاص قــوات االحـتالل
االســرائــيــلي شــرق الــبــريج امس

واجهات". خالل ا
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وكــان اجلـيـش االسـرائــيــلي أعــلن
اجلــمــعــة أن "نـحــو ثــمــانــيـة آالف
فلسطيـني تظاهروا في أماكن عدة
بــعـيــدا عن الــســيــاج الـفــاصل مع
اسـرائــيل واسـتـخـدمـوا االطـارات
ــشـتــعــلـة وأطــلق احــدهم عــبـوة ا
مـــــتـــــفــــجـــــرة بــــاجتـــــاه االراضي
االسرائيلية بدون ان تصل اليها".
وأضـــاف اجلـــيش أنه "اســـتـــخــدم
وســائل لــتــفـريـق الـشــغب واطــلق

تبعة". النار وفق االجراءات ا
ويـنـظم الـفـلـسـطـيـنيـون فـي قـطاع
غـزة تظـاهـرات في اطار "مـسـيرات
الـعــودة" الــتي أطــلـقت فـي نـهــايـة

اضي. آذار/مارس ا
وشــارك اســمــاعــيل هــنــيـة رئــيس
كـتب السـياسي حلـماس الـسبت ا
في تــشـيــيع أحـد الــفـلـســطـيــنـيـ
الفتى مـحمد اجلحـجوح في مخيم
الـــشـــاطـئ بـــغـــرب مـــديـــنـــة غـــزة
شيـع حيث أكد بحضـور مئات ا
ــســيــرات ومــحـاوالت اســتــمـرار ا

كسر احلصار.
وقـال هــنـيـة في كــلـمـة قــصـيـرة له
خـالل الــتــشــيــيع "لــقــد اســتــنــزف
الــــعــــدو كـل أســــالــــيــــبه في هــــذه
ـــســـيـــرة إال أنـــهـــا مـــســـتـــمـــرة ا
وبــازديـاد" في اشـارة الـى مـسـيـرة

العودة.
وأضــاف هـنــيـة "لــقــد حتـدثــنـا مع
الـوسـطــاء في مـا يـخص هــمـجـيـة

االحتالل لـلتـعامل مـع القضـية" في
اشــارة الى مـصـر وقـطـر ومـبـعـوث
تـحدة اخلـاص قائال "نحن اال ا
ــســـيـــرة حــتى مــســـتـــمــرون فـي ا

حتقيق كامل أهدافها".
وتابع هـنية "سـنستمـر في الضرب

على جدار احلصار حتى كسره".
وبـذلك يــرتـفع إلى  239عـلى األقلّ
عـدد الـفــلـسـطـيـنـيــ الـذين قـتـلـوا
بـرصــاص اجلـنـود االســرائـيــلـيـ
اضي خالل مـنذ  30آذار/مـارس ا
تــظــاهــرات مـســيــرة الــعــودة قـرب
احلــــدود مع إســــرائـــيل بــــحـــسب
حــصــيـلــة أعــدتـهــا وكــالــة فـرانس

برس.
وقَــتل جـنـديـان اسـرائـيـلـيـان خالل

الفترة نفسها.
واعلنت وحدة مكافحة االرهاب في
غربـية اجلمعة ان تسعة الشرطة ا
اشـــخـــاص اعـــتـــقــلـــوا اخلـــمـــيس
ــــدن واجلـــــمـــــعـــــة في عـــــدد مـن ا
ـــقــــتل لـالشـــتــــبــــاه بـــصـالتـــهـم 
ســائـحــتـ اســكـنــديـنــافـيــتـ في

جنوب البالد.
ــشـتـبه بــهم في مـراكش واعــتـقل ا
(وسط) والـصـويـرة وسـيـدي بـنـور
وشـتوكـا آيت باهـا (غـرب) وطنـجة
(شـمــال) ل"لالشـتـبــاه بـارتــبـاطـهم
ـرتــكــبي الـعــمل االرهــابي" الـذي
اركـية ( 24عاما) اودى بطـالبـة د
وصـديقـتهـا الـنروجـية ( 28عاما)
ــركـزي بــحــسب بــيــان لـلــمــكــتب ا

لالبحاث القضائية.
ـكـتب "أسـفـرت عـمـلـيات واضـاف ا
نجـزة عن حجز معدات التفـتيش ا
إلـكــتـرونـيـة وبــنـدقـيـة صــيـد غـيـر
مـــرخـــصـــة وأســـلـــحـــة بـــيـــضـــاء
ومـــصـــابـــيـح ومـــنـــظـــار وســـتـــرة
عــســكـــريــة ونــظــارات مـــخــبــريــة
ــواد بـــاإلضــافـــة إلى كـــمــيـــة من ا
شبوهة التي يحتمل استخدامها ا
ــتــفــجـرات في صــنــاعــة وإعـداد ا
ــــصـــالح والـــتـي أحـــيــــلت عــــلى ا
الــتــقـنــيــة اخملـتــصــة إلخـضــاعــهـا

للخبرات العلمية الضرورية".
وبـــــــذلك يــــــرتــــــفـع الى  13عــــــدد
ـوقـوفـ مـنــذ االثـنـ لالشـتـبـاه ا
. ة قتل السائحت بصالتهم بجر
ـــشــتـــبه بـــهم االربـــعــة واعــتـــقل ا
االخرون ب االثن واخلميس في
مــراكش ويــشــتــبه بــان الــتــســعـة

االخرين مرتبطون بهم.
وقـــالت اجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات
اركـية في بـيـان اجلمـعة انـها الـد
ــغــربــيــة "تــشــاطــر" الــســـلــطــات ا

"تقيـيمها" جلهـة الطابع "االرهابي"
ة. للجر

واقلعت اجلمعـة طائرة حتمل على
مــتـــنـــهـــا جــثـــمـــاني الـــشـــابـــتــ
االسـكنديـنافـيتـ اللتـ قتـلتا في
ـــغــرب من مـــطــار الــدار جـــنــوب ا
الـبـيـضـاء بـاجتـاه كـوبـنـهـاغن في
وقـت تـتـرجّح أكـثـر فـأكـثـر فـرضـية

العمل اإلرهابي.
وكـــان عُــثــر اإلثــنــ عـــلى جــثــتي
ـــاركـــيـــة لـــويــزا الـــطـــالـــبـــة الـــد
فـيـسـتـرغـر يـسـبرسـن والـنـروجـية
مارين أوالنـد في مـنطقـة نائـية من
األطـلـس الـكـبــيـر تـعــتـبـر مــقـصـدا

شي. لهواة رياضة ا
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وفي حـ أفـاد مـصـدر مـطـلع عـلى
الــتــحــقــيق بــأن إحــدى اجلــثّــتــ
ــتــحـدث مــقـطــوعــة الــرأس نـدد ا
بـاسم احلـكــومـة مـصـطــفى خـلـفي

بعمل "إرهابي".
وأوقف مـشتـبه به أول يـنـتمي إلى
"مـجـمـوعـة مــتـشـدّدة" االثـنـ قـبل
توقـيف ثالثة آخـرين اخلمـيس إثر

تعميم مذكّرة بحث.
غـرب على ويعـكف احملـققـون في ا
ة حتليل "تسجـيل مصوّر عن جر
قـــتل احـــدى الــســـائــحـــتــ جــرى
تــــداوله عــــلى مــــواقع الــــتـــواصل

ـدعي العام االجتـماعي" بـحسب ا
في الرباط.

واجلمعة أعلنت الشرطة النروجية
أن "ال دليل ملموسا حتى اآلن على
أن تسجيل الفيديو غير صحيح".
ـركـزي ــكـتـب ا واخلـمــيس أعـلن ا
ـكلّف إجراء لالبحـاث القضـائية ا
الــتـــحــقــيـــقــات في الــقـــضــيــة أن
الــتــحــقــيق يــســعى "لــلــتــثــبت من
الدافع االرهابي الذي تؤيده قرائن

ومعطيات التحقيق".
ـدعي الـعـام في واخلـمـيس أعـلن ا
بــيــان أن "الــفــيــديــو الــذي يــظــهـر
ــــــــوقـوف وهــــــــم األشـخاص ا
يـبـايـعـون داعـــــــــش  تـصـويره
اضي قبل تنفـــــــــيذهم األسبوع ا
االفـــــــــعـال اجلـرمـيـة الـتي نـحـقق
بـــهـــا" مـــســـتـــــــــخــدمـــا االســــــم
اخملتصر لتنظيم الدولة االسالمية
ومـــؤكــــدا صـــــــــــحــــة تـــســــجـــيل
الـفيـديـو.واألربعـة  تـوقيـفهم في
مـراكش الـتي تـبـعد مـسـافـة سـاعة

ة. عن موقع اجلر
شـتبـه بهم يـونس أوزياد وأحـد ا
( 27عاما) كـان يقيم مع والديه في
ـقــابل حي الــعــزوزيــة الــشــعـبـي ا

نطقة سكنية راقية.
واجلـمــعـة قــال أقـربـاؤه وجــيـرانه
إنـهم "حتت تـأثيـر الـصدمـة". وقال

عـبـد العـاطي وهـو بـائع خـضر في
احلي لـــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس "إن
(أوزيــــــاد) لــــــيـس من أصــــــحــــــاب
الـسـوابق. لـيس هـنـاك مـا يـدفـعـنـا

للتصديق بأنه قد يفعل ذلك".
ـغربي سـعد ونـدد رئيس الـوزراء ا
ـــا اعــتـــبــره الــديـن الــعـــثــمـــاني 
ـة شـنـيـعـة" في حـ أعـربت "جـر
ـغـربـيـة الـرئـيـسـيـة عن الـصـحف ا
"غضبها" إزاء هذا العمل "الهمجي"

روّع". و"ا
غربية" وندّدت صحيفة "األحداث ا
الـيـومـيـة حتت عــنـوان "الـهـمـجـيّـة
ــا الـــتي تـــعـــيش بـــيــــــــــــنـــنـــا" 
اعــتـــبـــرته "الـــفــكـــر اجلـــهـــــــــادي
تد" في التكفيري" الـذي "ينتشر و
غرب وبـ"نخب فقدت قدرتها على ا
الــتـــدخل".من جـــهــتـــهــا اعـــتــبــرت
ـــــــة صحيفة "الصباح" أن "اجلر
الـــهــمـــجــيـــة" تــدفع إلـى "إخــضــاع
ـغـــــــرب ـقاربـات الـتي نهـجـها ا ا
لـلـقضـاء عـلى اإلرهاب مـنـذ أحداث
 16أيار/مايو إلى أعادة ترتيب

األولـــويـــات".وأشـــارت صـــحـــيـــفــة
"لـــيــــكــــونــــومــــيـــسـت" الــــصـــادرة
بـالفـرنـسـيـة إلى "قـتلـة يـشـعـرونـنا
ـة بـأنـهـا بــاخلـزي" واصـفـة اجلـر

"صدمة رهيبة للجميع".
ـغــاربـة وأوردت الـصــحــيـفــة أن "ا

غــاضـــبــون" وقـــد لــفـت شــعـــارهــا
باألسود حـدادا مضيـفة أن "الرأي
العام يطالب بالثأر" و"يطلب إنزال

عقوبة اإلعدام.
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مــشـيـرة إلى عـرائض بـهـذا الـشـأن
يتم تدولـها على شبـكات التواصل

االجتماعي.
وعـلى الـرغم من مـواصلـة الـقـضاء
ــغـربـي إصـدار أحــكــام بــاإلعـدام ا
لكن تطـبيقهـا قد توقّف منذ 1993
وسط جـــــدل قــــائم حـــــول إلــــغــــاء

العقوبة.
ـغــربـيـة من وتـخــوّفت الـصــحف ا
ـة على تداعـيـات مـحـتـملـة لـلـجـر

القطاع السياحي.
ـئة من وتمـثل الـــــــسـياحة  10با
ثــــــروة الـــــــــــــــبـالد وهي ثـــــــاني
قـــــــــطـاع يــوفــر فـرص عــمل بــعـد

الزراعة.
ومـنــذ االعـتـداء االنـتــــــــحـاري في
الــدار الــبــيــضـاء ( 33 قــتــيال) في
 2003وفي مراكش ( 17قتيال) في

غرب إجراءاته 2011 شدّد ا
األمـنـيــة وتـرسـانـته الـتــشـريـعـيـة
مــعـززا تــعـاونه الـدولـي في مـجـال
ـمـلـكة مـكـافـحـة االرهـاب فبـقـيت ا
ـنأى عن هـجـمات تـنـظيم الـدولة

اإلسالمية.

(انـهم يـضحـكـون عـلى الـعراقـيـ حـد البـكـاء )  ذلك لـيس من ماض
موغل بـالقـدم او جتنيـات كاتب او شـؤم التقـاطة تعـمم بالـقلم  ال هذا
وال ذاك ... انـهــا حـقـائق الـواقع الـتي لم تــخـتـلف مع نـوع الـنـظـام او
اسم الـرئــيس  فـآهــاتـنـا الــدكـتــاتـوريـة ظــلت كـمــا كـانت حتت مــظـلـة
ـمـثـلـ وااللـقاب ... ال ـقـراطـيـة بـرغم تـغـيـر الديـكـور واالزيـاء وا الـد
نـتـحـدث عن مـعانـاة فـرد او فـئة مـعـيـنة  قـد تـكـون خدمـتـهم الـظروف
وحتسن حالهم  مـن كان هناك حيـث سجن االســـتبـداد او بفلتة من
ـــــقــراطـيـة ومــا تـبـعـــــــهـا من تــقـلــــــبــات غـيـر فـلــتـات فـوضـى الـد

محسوبة ..
ان ما نـقـصـده حتـديـدا هـو الـفـقر الـوطـني واخلـدمـة اجملـتـمـعـيـة التي
تشـمل العـراقيـ كافـة بال تمـييـز عشـائري او قومي او مـذهبي  فال
كن ان يكون الـعراقيون بخـير وفيهم فئـة تعاني حتت أي سبب كان

.
ــبـاد  انه كــانت فـئــات مـعـيــنـة تــعـلن قــربـهـا من من مــثـالب الــعـهـد ا
الـسـلطـان آنذاك وتـتـنعم بـامـتيـازاته  لـكنـها امـتـيازات كـانت مـغمـسة
بوجع ودماء الشعب الـذي كان يعاني الويل وهـم ال يشعرون  بسبب

فرط باالنانية .  االنا واالحساس الفردي ا
ظلوم اليوم لم يـختلف شيئ كـثير  اذا تغيـر الظلمـة وتغير بـعض ا
فـاغــلب الــشـعب يــعــاني ويــئن حتت ضـيـم اجلالدين اجلــدد  فـيــمـا
ـناصب واالمتيـازات التي هي منـغمسة بذات األلم اخرين يتـنعمون با

العراقي الدائم .
نتهية ان احدهم اذا ما راجع دائرة ما احدى معاناة العراقي غير ا
ـعني : ( تـعال بعـد أسبـوع وبعد شـهر ... حتى وظف ا  يقـول لهم ا

يزانية  او تشكل كابينة احلكومة)  تقر ا
ـهــدي) احملـتـرمـان  ووزراؤهم . فـيـمـا الــرئـيـسـان  (صــالح  وعـبـد ا
كلف مليارات الدنانير شهريا  صرفت وجهازهم الوظيفي اخلاص ا

مستحقاتهم وباشروا بامتيازاتهم من اول يوم تعي .  
امـا الشـعب فـما زال يـنـتظـر الوعـود االنـتخـابـية كـما في كل دورة ...
رور وهـو واقف بطـوابـير الـنفط والـغـاز واجلنـسيـة وبطـاقـة السـكن وا
ـسـتـشفى لـلـحـصول عـلى مـوعـد لرنـ او سـونار .. او الـعـامة وفي ا
سـكن بـعــضـهم حتت اجلــسـور او فــيـمـا يــسـمى  بــاحلـواسم  حـتى
شـاريع اجلديـدة الدعـائية مـتوقـفة حتت عذر عـدم اكتـمال التـشكـيلة ا
ـا يوازي ـسؤول يـسـتلـم ويتـضـخم بسـرعـة مـذهلـة  احلـكـوميـة .. فـا

واطن يعتصر حد االنتحار .. االنفجار  فيما ا
قـرات ان الـسـيـد رئـيس اجلـمهـوريـة احملـتـرم (األسـتـاذ برهـم صالح)
ــا فــيه خـيــر الــشـعب الــعـراقـي عـامــة  قـرر الــتــخـلي عن وفــقه الـله 
جـنسيـته البـريطـانيـة  وقد تـناقل الـبعض اخلبـر بسـذاجة او مـنهـجية
ـنجـز اسـتـراتـيجي قـصـديـة  الشـغال الـشـارع وايـهام الـرأي الـعـام 
بوقت كبير   حتى عد اسقاط اجلنسية نصرا كبيراً يوازي التحرير 
تعـد مسـألة شـخصـية ال تـعني الـشعب اطـالقا  ان كـان الي مسؤول
عشر بـطاقات احـوال مدنية او اكـتفى بواحـدة  بنكالديـشية كانت او
أمريكـية .. ما يهـمنا حتـقيق إجنازات  مجـتمعـية على ارض الواقع ..
عـدا ذاك مــجـرد مــلـفــات مـؤجــنـدة مـوجــهـة مــبـســتـرة الشــغـال االمـة

لفات ال تعنيها وال تقدم وال تؤخر . وتسخيف عقولها 
ـعلق على طـريقة (االنـتصار الـكبيـر ) .. حقا شر لقد  فـتح جسر ا
البلية مـا يضحك ... فهل مشكـلتنا مرورية فقـط يا دولة الرئيس (عبد

هدي) احملترم .. ا
ان عـقــود الـنــفط تــوقع عــلى قـدم وســاق  لم تــتـوقـف حـتى في ذروة
الـطائـفيـة وحرب الـشـوارع واالنفـجارات والـفواجـع .. النـاقالت تنـقله
بـكل األحـوال حـتى اثـنـاء عرض مـسـرحـيـة ( داعش ولـصـوص الـنفط
...) لم يـتـوقف بـيـعـه  وتدفـقـه وسـرقـة ملـيـاراتـه .. ال في سـبـايـكر وال
سـبي االيــزيـديـات وال تــفـجــيـر مـرقــد االمـامـ الــطـاهـريـن وال  بـقـتل
العـراقي عـلى الهـوية ... النـفط .. النـفط .. النفط ...  فـيمـا نحن بفم
ـدفع وحتت سـيـاط االجـنـدات .. فهل مـن حلـول لـلـعـراق كل الـعراق ا
وليـس لطـائفـة او قومـيـة او مذهب او عـنوان مـع ..
هــذا مــعــ قـلم ال يــنــضب  ودعــاء قـلـب مـحب
ـهدي وكل لـلرئـيس الـعـزيز صـالح وكـذا عبـد ا
مـسؤول يـسعى خلـدمة قـضـيتـنا خـصوصـا ما

س فقراءنا .. والله ولي التوفيق .
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الـــــثـــــانـي عـــــشـــــر مـن كـــــانـــــون
األول/ديـــســمـــبـــر إثــر تـــصــويت
ـان على هـذا الـقـانـون الذي الـبـر
يـرفع ســاعـات الــعـمل اإلضــافـيـة
الـتي يـجـوز ألصـحـاب الـشـركـات
طـلــبـهـا مـن مـوظـفــيـهم إلى 400
ــكن دفــعــهــا بــعـد ثالث ســاعـة 

سنوات.
ودافع رئـــــيس الــــوزراء اجملــــري
فـيـكتـور أوربـان اجلمـعـة عن هذا
ـتـظـاهرين بـ اإلصالح واصـفـا ا

 ." "الهستيري
وقـــال في تــصـــريــحـــات لإلذاعــة

{ بــودابــسـت (أ ف ب) تــظــاهـر
آالف األشـــخــــاص اجلـــمـــعـــة في
بودابست ضد إقرار قانون يجيز
إطــالـة مـدة الـعــمل أثـار جـدال في
البلد وموجة احتجاجات واسعة
ان. منذ التصويت عليه في البر
ـفتـرض أن تـكون تـظـاهرة ومن ا
اجلمعة األخيرة قبل أعياد نهاية
ـعـارضـة تـأمل الــسـنـة غـيـر أن ا
احلــفـــاظ عــلى هــذا الـــزخم بــعــد
األول من كانون الـــثاني/يــــناير

.2019
وانطلقت موجة االحتجاجات في
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نطاق االحـتجاجات والـتظاهرات
لنضرب على الوتر احلساس".
وأضـــاف "إنه نـــظـــام قـــائم عـــلى
اجلــشع وسـنــصــدّ حـكـم األقـلــيـة
بـوسائل سـلـميـة" في إشارة إلى
أصـــحــاب الـــشـــركـــات الـــكـــبــرى
ــســتـفــيــدين من هــذا الــقــانـون ا
وتدابير محتملة ضد اجملموعات
الــتي تــربــطـهــا مــصــالح بــحـزب

أوربان.
وأظـــهـــر اســـتـــطالع آراء أجـــراه
مـعـهـد "بـوبـلـيـكـوس" اجلـمـعة أن
أكـثر من ثـلـثي اجملـري يـؤيدون

هذه التظاهرات.
يالد وقـبل ثالثـة أيـام من عـيـد ا
يأمل متظاهـرو "السترات الصفر
في حتقيق تعبـئة جديدة لهم في
جــمـيـع أنـحــاء فــرنـســا الــسـبت
لألسبوع السـادس على التوالي
بيـنمـا تراجعت حـركة االحـتجاج

بشكل واضح.
وعـشــيـة هــذا الـيـوم اجلــديـد من
الـتــعـبـئـة أقــر مـجـلـس الـشـيـوخ
الــفـــرنــسي اجلـــمــعـــة ســلـــســلــة
إجـــراءات طـــارئـــة اقـــتـــصـــاديـــة

واجتماعية "لتهدئة" البالد".
سؤول في وقال جـان جاك بـرو ا
إدارة مـنــطـقــة إيــفـلــ إن "بـضع
ـا "ألفا" من احملـتج مئات" ور
سـيـتجـمـعون أمـام قـصر فـرساي
في جــنــوب غــرب بــاريس الــذي
يـزوره سـنــويـا ماليـ الــسـيـاح
إلسـمـاع مــطـالــبـهم الـتـي يـرتـبط

معظمها بالقدرة الشرائية.
وذكـــر مــكـــتب بـــرو اجلــمـــعــة أن
 1400شخص أعلنوا على موقع

العـامة إن "الـذين يعـتبـرون األمر
كارثة هم الذين أفـلسوا البلد وال

حدود ألكاذيبهم".
÷—UF*« ·UOÞ«

وفي حـــالـــة نـــادرة من نـــوعـــهــا
سمحت هذه االحتـجاجات بجمع
عـارضة من الـيم كلّ أطيـاف ا
تـطرف إلى دعاة حـماية الـبيئة ا

. مرورا بالليبرالي
وصــــرّح بـــــرتــــاالن تـــــوث زعــــيم
ـــعـــارض احلــــزب االشـــتـــراكـي ا
خالل مــــؤتـــمــــر صــــحـــافـي قـــبل
انـطالق االحـتـجـاجـات "سـنـوسّع

اآللـيـات سـتـنـشـر الـسـبت مـجددا
و"ســتــتــمــركــز" في مــنــاطق مــثل
تولوز وبوردو (شرق) وبوش دو
رون . لــكـنـهـا سـتـكـون في "حـالـة

تأهب" في باريس.
وفي باريس ستغلق كل محطات
ــــــــتـــــــــرو الــــــــتـي تـــــــــؤدي إلى ا
الــشــانـــزلــيـــزيه وكــذلك مـــحــطــة
ـؤدية إلى وزارة مـيرومـيسـنيل ا
الـداخـلـيـة ومــقـر الـرئـاسـة قـصـر

االليزيه.
ـقــرر أن تـنــظم تـظــاهـرات ومن ا
أيـــــضـــــا في لـــــيـــــون  وتـــــولــــوز
وأورلــــيـــان (وسـط) وبـــريــــتـــاني

(غرب) خصوصا.
dH   «d²Ý

وفي مــنـطــــــــقــة جـيــرونــد  قـال
مــصـدر في حــركـةـ ـــ االحــتـجـاج
لـوكــالــة فــرانس بــرس إن بـعض
متظـاهري "الستـرات الصـــــــــفر
يـــنــــوون الـــقـــيـــام "بـــتـــحـــركـــات
اقـتــصــاديـة" مــثل إغالق مــراكـز
جتــاريـة في أوج الـتــسـوق لـعـيـد

يالد. ا
وتـــأتي هـــذه الـــتــحـــركـــات غــداة
ـان الـفرنـسي على مـصادقـة الـبر
ســلـسـلـة من الــقـوانــــــــــ الـتي
تـــشـــكـل تـــنـــفـــيـــذا لـــقــــــــــرارات
أعـــــــــــــــــلـــــــنــــــهـــــــا الــــــرئـــــــيس
ـانـــــــويل مـاكـرون مثل إعـفاء إ
ـوظـــــــــفـ من الـضرائـب على ا
الـســاعـات اإلضـــــــــافـيـة ودفــــع
مـكـافـأة اسـتـثـنـائـيـة مـعـفــــــــــاة
مــــــــن الــضـــرائب لـــلـــمــوظـــفــ
الـــــــــذي يـــتــقــــــــــاضـــون حــتى

 3600 يورو.

فـيـسـبوك أنـهم "سـيـشـاركون" في
" هتم التجمع بينـما بلغ عدد "ا
نحـو ثمانـية آالف شخص بـينهم
إيــــــــــريـك درويـه أحـــــــــــد أبــــــــــرز

شخصيات التحرك.
وأوضح أن الــتـظـاهـرة سـتـجـري
"في مـســاحـة مـهــمـة" تـبــلغ نـحـو
كيلـومتر مشيـرا إلى أنه حتسبا
ألي انـقـالب امـني سـيـبـقى قـصـر

. فرساي وحدائقه مغلق
وينــــــــوي محتجون آخــــــــرون
الـــتـــوجه إلـى بـــاريس الـــتــــــــي
شـــــــــهدت مواجهات عنيـــــــــفة
خـالل الـــــــــتـــــــــظـــــــــــــــــاهـــــــــرات

الســـــــابقة. 
وقال أحـدهم في مـنطـقة الـلورين
(شــرق) طــالـــبــا عــدم ذكــر اســمه
"الـسبت هـو بـالضـرورة باريس".
وأضـاف أن "الــغـضب يــتـصــاعـد
(...) مـــــا زلـــــنـــــا مـــــتـــــردديـن في

الصراخ بجدية".
ودعت الشرطة احملالت التجارية
فـي بـــاريس الـــتـي يـــفـــتـــرض أن
ــنــاسـبــة عــيـد تــكــون مـكــتــظـة 

يالد إلى "التزام احلذر". ا
واشــــــارت وزارة الـــــداخــــــلـــــيـــــة
الـفرنـسيـة الى نـشر قـوات أمنـية
"متـكافـئة و تـكيـيفـها" بدون أن

تذكر عددها.
وكــانـت الــســلــطــات الــفــرنــســيـة
اضـي حوالى نـشـرت األسـبـوع ا
 69ألـف رجل شــــرطــــة بــــيـــنــــهم
ثــــــمـــــانــــــيــــــة آالف فـي بــــــاريس
تـســانـدهم آلـيــات مـدرعـة تــابـعـة

للدرك.
وقــالت وزارة الــداخــلـيــة إن هـذه

d¼UEð…∫ متظاهر يحمل العلم الفلسطيني خالل تظاهرة قرب احلدود ب اسرائيل وخان يونس بجنوب
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نـشر في جريدة الـزمان العدد  6098 في
دعي (عـامر 7/24/ 2018 تـبديل لـقب ا
هــاني كــاظم) مـن (فــراغ) الى (اخلــالـدي)
حـــيث درج ســوف يـــنــظــر بـــالــدعــوى وفق
ــادة (2) من قـــانــون الـــبــطـــاقــة احـــكــام ا
الـوطــنـيـة رقم (3) لــسـنـة  2016 خـــــطـأ
ــــــادة والــصـــحــــــيـح وفـــــق احـــــكـــام ا
(22) من قـانـــــون الـبــطـاقــــة الـوطـنــــــيـة
رقم (3)  لـــســـنـــة  2016 لــــذا اقـــتـــضى

التنويه.
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ـنطـقة الثـالثة فـي يوم ٢٠١٧/١١/٢٩ برئـاسة العـميـد احلقوقي مـاجد عـبد علي حـردان وعضـوية كل من الـعميـد احلقوقي تـشكـلت محكـمة قوى االمن الـداخلي الثـالثة  –ا

رقمة (٢٠١٧/٢١٢٩). داولة باسم الشعب في القضية ا حمزة عناد بشاري والعميد احلقوقي قحطان عبد الله سلمان واصدرت القرار االتي بعد التدقيق وا
شتكي/ احلق العام اسم ا

دان الغائب/ ر:ع (مصطفى كمال حس باقر) اسم ا
نطقة الثالثة نسوب الى/ قيادة حدود ا ا

ادة (٣١) من (ق - أ - د) رقم ادة (٥/ اوال) من نـفس الـقانون اسـتنـادا الحكـام ا عـدل الى ا ادة (٥)  من (ق - ع - د) رقـم (١٤) لسـنة ٢٠٠٨ ا ١- تـعديل مـادة االحالـة من ا
دان. (١٧) لسنة ٢٠٠٨  لكونها اكثر انطباقا وفعل ا

ادة (٥/اوال) من (ق - ع - د) رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ لغيابه من ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨ وحلد االن. دة (خمس سنوات) وفق احكام ا  ٢- احلبس الشديد 
ادة (38/ثانيا) من (ق - ع - د) رقم (14) لسنة 2008 ٣- طرد احملكوم عليه من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام ا

وظف العمومي صالحية القاء القبض عليه اينما وجد وتنفيذ احلكم الصادر بحقه وباالخبار عن محل اختفاءه. ٤- اعطاء ا
نقولة نقولة وغير ا ٥- حجز امواله ا

نتدب (فائق محمد شهاب) البالغة(٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عراقي تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة ٦- احلكم باتعاب محاماة للمحامي ا
القطعية.

ادة (٧٣/ رابعا) من نفس القانون وافهم بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧. ادة (٧١) وبداللة ا ٧- لالعتراض استنادا الحكام ا


