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وكــانـت الــهـــيــئـــة قـــد أعــلـــنت في
الــعـشـرين من الــشـهـر اجلـاري عن
صــدور أمـر اسـتـقـدامٍ بـحق عـضـو
عـلى خـلـفـيـة مــجـلس الـنـواب ذاته
عدم تـسويـة سلفـة تشـغيلـية تصل

إلى قرابة ستة مليارات دينار.
وأصدرت مـحكـمة جنـايات مـيسان
أحكاما مـختلفة عـلى مدان اثن
مـع غــرامــات مــالــيــة بـــحــقــهم عن
ـــواد اخملـــدرة ـــة حـــيـــازة ا جــــر
تاجرة فيها .وقال مجلس بقصد ا
الــقـضــاء األعــلى في بــيـان تــلــقـته
(الزمان) امس إن (محكمة جنايات
مـيـسـان نظـرت قـضيـتـ تـتعـلـقان
ـــــــواد بــــــــحــــــــيـــــــازة وجتــــــــارة ا
ـدان االول حـكــمت عــلى ا اخملــدرة
بالسـجن عشر سنـوات فيما قضت
دان بـالـسجن ست سـنـوات عـلى ا
الثـاني مع غرامـات مالـية بـحقـهما
مـقدارهـا عشـرة مالي ديـنار وفي
دة سنة حالة عدم الدفع حبسهما 
واحــدة). وأضـــاف أن (كــيــســا من
ثيل امفيتام وبوزن كليو مادة ا
غرام واحـد عثر عـليهـا في دشبول
سيارتهما في مـدينة العمارة مركز
مـحافـظـة ميـسان) . وأشار إلى أن
ـدان تـأتي وفـقا (االحـكام بـحق ا
ـادة 28/اوال من قــانـون الحـكــام ا
ـؤثـرات الـعـقـلـيـة رقم اخملـدرات وا

50 لسنة 2017).

ـــنـــافــذ الى ذلك احـــالت هـــيـــئـــة ا
احلـــدوديـــة خـــمـــســة مـــســـافـــرين
بـاكـسـتـانـيــ لـلـقـضـاء بـحـوزتـهم
ــغـادرة مـزورة في مــنـفـذ سـمـات ا
مـطـار الـنـجف.وقـال إعـالم الـهـيـئة
في بــيــان امـس إنه (بــعــد تــدقــيق
اجلــــوازات في مـــخـــتــــبـــر فـــحص
الـــوثــــائق وحتـــلـــيـل الـــبـــيـــانـــات
ـغـادرة ـقـارنـة تـبــ أن سـمـة ا وا
مـــزورة). وأضــافـت الــهـــيـــئــة أنه
(تـمت إحـالــتـهم الى مــركـز شـرطـة
مـطــار الـنــجف التـخــاذ اإلجـراءات

القانونية الالزمة بحقهم).
وكــشــفت دائــرة الـتــحــقــيــقـات في
الــهــيـئــة عن تــمــكُّن مالكــاتــهـا في
نـيـنـوى من تـنــفـيـذ ثالث عـمـلـيـات
ضبط في احملـافظـة مبيـنة أن تلك
الــعـــمـــلــيـــات أســـفــرت عـن ضــبط
. واشارت وتوقـيف سبـعة مـتهـم
الـدائــرة في مـعــرض حـديـثــهـا عن
تـلك الـعـملـيـات إلى أن (فـريـقاً من
مالكـات مـديــريـة حتـقــيق نـيـنـوى
انـتـقل إلى مـحـطـة تـعـبـئـة تـلـكـيف
احلكوميـة وتمكن من ضبط حاالت
تالعب في كـميـة الوقـود بعـد قيام
الــــفـــــريـق بــــإجـــــراء الـــــتــــدقـــــيق
طابقة) موضحة أنه ( ضبط وا
ـــوظـــفــ ثالثـــة مـــتـــهـــمـــ مـن ا
الــعــامــلــ في احملــطــة; حلــصـول
نـقص فـي مـادة الــبـنــزين والــنـفط

مـجـلس احملــافـظـة الــسـابق وأحـد
أعضائه إضافة إلى رئيس جامعة
نينوى وعمـيـد كليـة احلقــوق  في

.( وصل السابق جامعة ا
وأعـلــنت الـهــيـئـة  عـن صـدور أمـر
اسـتـقدامٍ جـديـد بحق أحـد أعـضاء
مجلس النواب عن محافظة صالح
الـدين لـلـدورة السـابـقـة مبـيـنة أن
أمر االسـتقـدام  صدر وفـقاً ألحـكام
ادة 316 من قــانـون الـعـقـوبـات. ا
دائـرة الـتحـقيـقـات في الهـيـئة في
حديثها عن تفاصيل القضية قيام
محكمة التحقيق اخملتصة بقضايا
الـنـزاهـة في صالح الـدين بـإصدار
أمـر اســتـقــدامٍ بــحق أحـد أعــضـاء
مـــجـــلس الـــنـــواب في احملـــافـــظــة
لــلـــدورة الــســـابــقـــة إضـــافــة إلى
ـفــوضــ الثــنــتـ من ــديـريـن ا ا
ـقـاوالت العـامـة; لـظـلوع شـركـات ا
ــتـهــمـ الــثالثــة بـعــدم تـســويـة ا
الــسـلـفــة الـتـشــغـيـلــيـة الـبــالـغـة 5
مـــــلـــــيـــــارات و 615الف ديـــــنـــــار
ــسـحــوبــة من قــبــلــهم لــتــنــفــيـذ ا
مـشـروع إنـشـاء خط كـهـربـاء شـرق
ـتلـكئ. وأضافت تكـريت - بـيجي ا
الـدائـرة في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
ــتـهم األول كــان يـشـغل امس أن (ا
ــفــوض إلحــدى ــديـــر ا مــنـــصب ا
قاوالت خالل مدة توقيع شركات ا

العقد). 
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األبــيض وزيت الـغــاز إضـافـة إلى
وجـــود نـــقـص في مـــبـــالغ واردات

احملطة). 
qLŽ o¹d

ـديـريـة وأضـافت ان (فــريق عـمل ا
قــام فـي عــمــلــيــة أخــرى بــضــبط
ثالثـة مـتهـمـ يعـملـون في مـيزان
جــســـري قــبـــان أهــلي لـــقــيـــامــهم
بجـباية مـبلغ عشـرة آالف دينارعن
كل شــاحـنــة حــمل دون مــوافــقـات
أصـولـيـة خالفاً لـلـقـانون) مـشـيرة
تهم يـقومون بتضليل إلى أن (ا
أصـحاب الـشاحـنـات عبـرإعطـائهم

وصوالت وهمية). 
وأوضـحـت (قـيـام الـفريـق بـعـمـلـية
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كلما جـاء صباح .. أرتب قلـبي ...ثم أرتدي الهدوء .. وأتـرك للصباح
خط سيري ..أمتطي عفويتي وأنطلق إلى احلياة 

وأحاول طـوال الوقت أن أحـافظ على سالمـتي على الـطريق .. أخفف
سـرعـة الظن.. ووطـأة الـهم ..وأجعل دائـمـاً بـيني وبـ الـناس مـسـافة

من غفران .. 
أتـبع إشـارات قلـبي ..وكـلمـا صـادفتـني نـقطـة انـتظـار أرخـيت صوتي

باالستغفار..
ـسيـر..فقـد أعددت لـلمـشاوير الـطويـلة كـوباً دافـئاً من ال أهـاب طول ا

األمل احمللى بالصبر..
سافات ستطوى.. أرتشفه على ثقة بأن كل ا

وبـأن عــودتي لـعــتـبــات الـصــبـاح أشــبه بـعــودة طـائــر إلى عـشه ذهب
بخِمصه وعاد برزقه ..

هكذا أعود من صباح إلى صباح .. أُعد القهوة .. وأَعُدُّ آالء الله .. 
عاني أن أجيب  أصافح القلم..وتسألني ا

فأجيب ........
صباح الياسم  

{  عن كروب واتساب

»UL²Š¡∫  متظاهران يحتميان من اطالقات القوات االمنية خلف حاجز كونكريتي قرب جسر السنك

{ بـــــــــغـــــــــداد (أ ف ب) - أعــــــــاد
نـاهضون لـلحـكومة تـظاهـرون ا ا
امس نـصـب خـيـمـهم الـتي أحـرقت
ـواصلة في أنحـاء العـراق سعـياً 
زخم احــتـجـاجـاتـهم وسط تـخـوف
من تصعيـد عقب هجوم صاروخي
على السفارة األميركية في بغداد.
وشـــكل الـــهـــجــوم الـــذي أدى إلى
إصــابــة شــخص واحــد عــلى االقل
بجروح حتولًا خطـيراً في سلسلة
ــصـالح الــهـجــمــات الــتي طــالت ا

األميركية خالل األشهر األخيرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن
ـتــحـدة تــتـهم فــصـائل الـواليــات ا
مسلـحة مواليـة إليران في العراق
مــا يـثــيــر مـخــاوف من أن تــصـبح
البالد ساحة تصـفية حسابات ب
طــــهــــران وواشــــنــــطن.ويــــخــــشى
نـاهـضون لـلـحكـومة الـنـاشطـون ا
ــــاثل إلى من أن يــــؤدي صــــراع 
إنـهـاء حـراكـهم االحـتـجـاجـي الذي
يــعــد أكــبــر احــتـجــاج شــعــبي في

العراق منذ عقود.
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ــتــظــاهــرون إلى إجــراء ويــدعــو ا
ـوجب قـانون انـتـخـابـات مـبـكـرة 
انـتــخـابي جــديـد ولــرئـيس وزراء
ــســؤولــ مــســتــقـل ومــســاءلـــة ا
الــفــاســديـن وأولــئك الــذين أمــروا
بـــــاســــــتـــــخـــــدام الـــــعــــــنف ضـــــد

تظاهرين. ا
وفـــجـــر االثــنـــ قـــتل مـــتـــظـــاهــر
بـــالــــرصــــاص احلي في مــــديــــنـــة
الـنـاصريـة بـحـسب ما أفـاد مـصدر
أمــني وكــالـــة فــرنس بــرس خالل
إقــدام مـســلـحــ مـجــهـولــ عـلى
ـــركــــزيـــة اقـــتــــحـــام الــــســـاحــــة ا
نـاهضة لـلحـكومة لالحتـجاجـات ا
ـتـظــاهـرين.ولـيل وإحـراق خـيــام ا
األحــد االثـــنــ أقــدم مــســلّــحــون
مــجــهـولــون يــسـتــقــلّـون ســيّـارات
ربـاعـيّة الـدفع عـلى اقتـحـام وحرق

حــصـيــلــة أعـدتــهـا وكــالــة فـرانس
ـــصــادر طـــبــيــة بــرس اســـتــنــاداً 

وأمنية.
وبـدأت قــوات األمن مـنـذ اجلـمـعـة
عــقب إعـالن رجل الــدين الــشـيــعي
مــقــتــدى الــصــدر تــخــلــيه عن دعم
ــثل جــيل االحــتـــجــاجــات الــتـي 
الـشــبـاب الـعـنــصـر الـفــاعل فـيـهـا
حـــمــلــة لــفض االحـــتــجــاجــات في
الـعــديـد مـن الـســاحـات في بــغـداد
وغـيـرهـا من مـدن الـبالد.وقـام عدد
ـتـواجـدين في سـاحات كـبـيـر من ا
الـــتــظـــاهــر مـن أنــصـــار الــصــدر
بـتـفـكيـك خيـامـهم واالنـسـحاب من
مــواقع االحـتـجــاجـات األمـر الـذي
أثـار مخـاوف ناشـط من خـسارة
الــغـــطـــاء الــســـيــاسـي وبــالـــتــالي
التعـرض حلملـة قمع.ودعم الصدر
الــــذي يُــــســــيـــطــــر عــــلى حتــــالف
"سائـرون" أكبـر كتلـة سيـاسيّة في
ـان لـفتـرةٍ االحـتجـاجات أوَّل الـبر
انـــــطـالقـــــهـــــا بـــــدايـــــة تـــــشـــــرين
األول/أكتـوبر ودعـا احلكـومة إلى

االستقالة.
لـــكـنّ الــصـــدر دعـــا إلى تـــظـــاهــرة
غادرة 5200 منفـصلة لـلمطالـبة 
جـنــدي أمـيـركـي من الـعــراق بـعـد
الضربة اجلـوّية األميركـيّة بطائرة
مـســيّـرة في بـغــداد بـدايـة الــشـهـر
احلـالي الــتي قـتِل فــيـهــا اجلـنـرال
اإليــراني قـاسم ســلـيــمـاني ونـائب
رئـيس هـيئـة احلـشـد الشـعـبي أبو

هندس. مهدي ا
واإلثـن أعـلن األم الـعام حلـركة
عصائب أهل احلق قيس اخلزعلي
أن مـن شــــــروط رئــــــيـس الـــــوزراء
الـقــادم "الـتــعـهـد بــااللـتــزام بـقـرار
ـان والشـعب بـإخراج الـقوات الـبر
األجـنبـيـة" من البـالد" كمـا و"إلزام
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا لالنــتـخــابـات ا
والقـوى السـياسـية بتـحديـد موعد
ــدة ال ـــبـــكـــرة  لالنـــتـــخـــابـــات ا

تــتــجــاوز نـهــايــة الــعــام احلـالي".
وتـدفّـق اآلالف اجلـمـعـة إلى بـغـداد
لـلمـشـاركة في الـتظـاهـرة الرافـضة

للوجود األميركي في البالد.
شهد تـغير األحد مع خروج لكن ا
ـتـظـاهـرين غـالـبـيتـهم من اآلالف ا
دارس واجلامـعات للتعبير طلبة ا

طلبي. عن تمسكهم باالحتجاج ا
في هــذه األثــنــاء أصــيب شــخص
بجروح جراء هجـوم استهدف ليل
األحـــد الــســـفــارة األمـــيــركـــيــة في
ـصــدر دبـلــومـاسي بـغــداد وفـقــا 

أميركي ومصدر أمني عراقي.
ـــصــاب ولم يُـــعــرف مـــا إذا كــان ا
مـواطـناً أمـيـركيـاً أو عـراقيـاً يـعمل
في الـــبــعــثــة.واإلثــنــ دعــا وزيــر
اخلارجـية األمـيركي مـايك بومـبيو
رئـيس حـكــومـة تـصــريف األعـمـال

ــهـدي خالل الـعــراقي عـادل عــبـد ا
مـحادثـة هاتـفيـة إلى "احلفـاظ على
ســـيـــادة الـــعــــراق" في مـــواجـــهـــة
"الــهـجـمـات" اإليـرانـيـة.قـالت وزارة
اخلـارجـيـة األمـيـركـيـة في بـيـان إنّ
ــهـدي عن بــومــبــيــو عـبّــر لــعــبــد ا
ـتـكرّرة "اسـتـيـائه إزاء الـهجـمـات ا
سـلّحة التـابعة إليران للجـماعات ا
ــــنـــشـــآت األمـــيـــركـــيـــة في عـــلى ا

العراق".
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من جـهــته كــتب الــوزيـر األمــيـركي
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر "يــجب عـلى
احلكومـة العراقيـة اتخاذ إجراءات
فــــوريـــة حلــــمــــايـــة مــــنــــشـــآتــــنـــا
الــدبــلــومـاســيــة كـمــا يــنصّ عــلـيه

القانون الدولي".
وفي بــيـــانــهــا لـــفــتت اخلـــارجــيــة

كل شيء متـاح للـرؤية العـلنيـة هنا في الـناصـرية يا صـغيري كـما هو
شهد في البصرة  وبغداد.. ا

ا ـوت أصبح معـلناً  لم يعـودوا يخبـئون احلزن عـنك كما تـعرف.. فا
يوازي حدث الشروق اليومي للشمس وغروبها.

قد تـسقط دمـعتك وحـري بك أن تمـسكهـا أن أستـطعت اآلن. يـقولون
القادم سـيجعلك ال تـقاوم دمعك الـغزير. ألم أخبـرك بأن عصي الدمع
ـا شـيـمته فـرج سـيـصنـعه لـنا في الـعـراق شـيمـته حـزن عـميق? أو ر

األبطال يوماً من يدري? 
قلتَ لي البارحة بأن ال تلفاز في بيتكم ينقل لكم األخبار. وقلتَ أيضاً
بــأن راديــو األخـبــار قــد أصــيب بــاخلــرس مــنــذ وقت طــويل ألعــطـال

الكترونية معقدة.
وقــــلـتَ لي بــأن ال عــشـــاء في بــيــتــكـم يــكــفي إلطـــعــام أفــواه أخــوتك
. وقلـــت أيـضـاً بأنـهم غالـباً مـا يـنامـون بعـد أن يربـطوا اجلـائعــــــــ
عـلى بـطـونـهم حــجـر  صـبـرٍ عـظـيــم حـيـنــمـا تـخـفق في إحـراز صـيـد

العودة.
اليوم  خرجتَ معانداً نفسك في البحث عن فتات إلشباعهم. 

ــوت يـا ولــدي. عُــدْ ودعــنــا نــطـحن صـاحـت أمكَ; اجلــوع أرحم من ا
الـهـواء ونلـوك مـا تـبقـى من  الكـرامـة لـيومـ أو دهـرين أن اسـتطـعـنا

الصمود. 
 ال صمود في وجه اخلسارات الكبيرة. 

ســخـرتَ مــنــهـا ألنـك ال تـتــحــمل ارتــداء خـســارات أصــغـر مـن حـجم
كبريائك الكبير.

تسـللتَ عـلى أطراف الـدنيـا لتـصل إلى منـتهـاك. هنـاك حيث أنـتظرتك
بطوالت ملحمية كبيرة على عمرك الصغير .

وت. مـجاني أيـها الـفتى.. أنـظـر. فالـرؤية عـلنـية ومـتـاحة; مـثلـما هـو ا
وكر هذه األيام. 

رة ال... ليس اخلبز هدفك هذه ا
كما أن اجلوع ليس دافعاً خلطاك الواثقة في هذه الساعة. 

ـصـنـوع من ـشـهـد.. ولـيـنـتـظـر مـن يـنـتـظـر هـنـاك في بـيـتـكم ا تـغـيـر ا
أرخص أنواع الصفيح وسط خرائب الوطن.

ــرة بــقــدر مـا افــتح حــدقــــــــاتك عــلى اتــســــــــاعــهــا; وأبــكي هــذه ا
تستطيع. 

اضية لتصنع بدايات أفضل. أغسل عار األيام والسنوات ا
يـقولـون أن الدمع احلـار مشـافٍ للـجـراح واخليـبات. لـكنك لـست على

حافة خيبة أو جرح يا صديقي.
بل أنت عـلى وشـــــــــك أن تـولـد من جـديـد. صـحـيح بـأنـهـا والدة من
ـسـيــلـة لـلـمــوت واالخـتـطـافـات بـ أحـشــاء الـرصـاص والـقـنـــــــابل ا
. لـكـنـهـا والدة ـوت اجملـانـي وصـيـد الـقـنــاصـ الـثـمــ ُـمـنــهـجـة وا ا

حقيقية.
رة ايها الفتى. والدة ستحسب لك هذه ا

هل تعرف كيف يَلِدُ الوطن أبنائه? 
? وهل تعرف متى يقرر الوطن أن يلد أبنائه احلقيقي

حسناً ... سيلدهم من دون أن يقطع عنهم حبله السري العظيم.
عجزة خلود عظيمة.. حتى وأن ماتوا فأنهم سيحييون 

أنظر بعينيك الصغيرت جيداً.. احفظ الصور اجلديدة في ذاكرتك. 
ـشــاهـد حـيـنـمـا تـركـد األيــام ويـعّم الـسالم عـلى هـذه قـد لن تـتـكـرر ا

ة.  األرض القد
شـاهد فيـها ال تشيخ وال أجعل ذاكرتك صـورية بالـقدر الذي يـجعل ا

تموت   ..
ـضي مـهدوراً.. هـكـذا; فـاألبـطـال قد أحـسب الـزمن جـيـداً.. أو دعه 

ترجلوا عنه بإرادتهم بعدما قرروا استرداد الوطن.
أستمع لصوتهم أن كنت ال تستطيع القراءة وأحفظ خطاهم نحو موت
مـثيـر منـكّه بـطعم احلـرية. أنـهم يـصنـعون غـدك. يـخبـزون لك الكـرامة

أنت واخوتك. 
بعد أن تطلق دمعتك األخيرة لسراحها; إبتسم..

نعم يا صغيري.. ابتسم وتنفس بعمقٍ حد االنتشاء..
يقولون بأن رائحة األبطال عصية على الفناء..

ويقولون بأن حدس الصغار صادق حد األلوهية..
اتــبع حــدسك وأنـــت تــتــنــشق عــبــيـر األبــطــال في ســاحــات الــعـراق

لتهبة.. ا
هناك حـيث تلد األرض جـبابرة األساطـير االفتراضـية ليـلعبوا لـعبتهم

األخيرة على أرض الواقع..
نضال من أجل النصر أو الفناء.. وال احتماالت غير ها متاحة.

أنـظر.. أمـعن الـنظـر في وجوهـهم سـاعة احلـقيـقـة وابتـسم رغم دمعك
الح..  ا

اذا?  أتعرف 
ألن خبزك القادم سـيكون مشبعّـاً برائحة احلرية

وغنياً بعذوبة طعمها وبوجوههم....

WO½«bKJ « WO d¹dD³ « —Ëe¹ …b×²*« 3_« s  b Ë

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهة الـعـامـة عن
ـديـر صــدور أمـر اسـتـقــدام بـحق ا
الــعـام لـتــربـيــة مـحـافــظـة نــيـنـوى
األسبق مبينـة أن األمر صدر وفقاً
ـــادة 340 مـن قـــانـــون ألحـــكــــام ا
الـعـقـوبـات. دائرة الـتـحـقـيـقات في
الـهـيئـة وفي مـعـرض حديـثـها عن
تـفاصـيل القـضـية إلى أن (الـهيـئة
الـتـحـقيـقـيـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصة
بــقـــضــايــا الـــنــزاهــة في نـــيــنــوى
ــديـر أصــدرت أمــراً بـاســتــقــدام  ا
الـعام لـتربـية  نـينـوى األسبق; عن
ـصـارف تـهـمـة الـتـعـاقـد مع أحـد ا
األهـلـيــة; السـتـقـطـاع مــبـلغ عـشـرة
آالف ديـــنــــار من رواتب مــــوظـــفي
مديرية تربية احملافظة دون وجود

سند قانوني).
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وأضـــــــافـت الـــــــدائـــــــرة إن (أمـــــــر
االســـتــقـــدام في الــقـــضــيّـــة الــتي
حـقَّقت فـيهـا الهـيئـة وأحالتـها إلى
ادة الـقـضاء صـدر وفـقاً ألحـكـام ا
(340) من قــــانــــون الـــعــــقــــوبـــات
الـعـراقي).  وقـالت في بـيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس أن (الـهـيـئـة أعـلنت
ــاضـي عن صــدور عــدة الــشـــهــر ا
أوامــــر قـــبض واســـتــــقـــدام بـــحق
مسؤولـ في احملافظـة من بينهم
احملــافـظ  األســبـق ونــائـب رئــيس
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زار الـبـطـريـركـيـة الـكـلـدانـيـة في بـغـداد وفـد من األ
سـتشـار اخلاص تـحدة بـرئاسـة كر أحـمد خـان ا ا
ــتـحـدة ورئـيس فــريق الـتـحـقـيق لألمـ الـعـام لأل ا
ـســاءلـة عن اجلـرائم ــتـحـدة لـتــعـزيـز ا الـتـابع لال ا

رتكبة من جانب داعش (يونيتاد).  ا
وقــال بـــيــــــان امس ان (خـــان لــغـــبــطـــة الـــبــطـــريــرك
الـكـارديـنـال مـار لـويس سـاكـو مـقـتـرح من عـدة نـقـاط
بخـصوص ضـحايـا داعش بضـمـنهم األطـفال وكـيفـية
راجع الـدينـية قبـولهم في اجملـتمع وضـرورة اللـقاء بـا
لـــوضع حـــد لـــلـــتــــــمــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري واخلـــطــاب

التحريضي). 
تـحدة في هذا واضاف ان (ساكـو ثمن جـهود األ ا
ضمار داعياً الى العمل على الـتوعية بشأن الثقافة ا
نفتـحة على كل الفـئات باختالف انـتماءاتهـا العرقية ا
والديـنيـة من مـسلـمـ ومسـيـحيـ ويزيـديـ وصابـئة

.( مندائي وكاكائي
ـطرانـان مار عـاونان الـبـطريـركيـان ا وحضـر اللـقـاء ا
بـاســيــلــيــوس يـلــدو ومــار روبــرت سـعــيــد جــرجـيس.

والدكتورة إخالص مقدسي أمينة سر البطريركية. تحدة خالل زيارته البطريركية الكلدانية في بغداد “U¹—…∫ وفد اال ا

ــعـــتــصـــمــ في ســـاحــة خــيـــام ا
احلبوبي وسط الـناصريـة بحسب
مــا أفـاد مـراسل من وكــالـة فـرانس

برس.
وأكـد مـصــدر طـبي في الــنـاصـريـة
مــقــتل مــتــظــاهــر وإصــابــة أربــعـة
آخـرين بـجـروح بـالـرصاص احلي
جراء الهـجوم.وبعـد ساعات قـليلة
رد مــتــظــاهـرون بــإغـالق جـســرين
ــديـنـة الـتي تـبـعـد رئـيـسـيـ في ا

350 كيلومتراً إلى جنوب بغداد.
ـقـدسـة وشـهـدت مــديـنـة الـنــجف ا
ـاثالً قام لـدى الـشـيـعـة هـجـومـاً 
خالله مـسلـحون مـجهـولون بـحرق
خـــيـــام مـــتـــظـــاهـــرين فـي ســـاحــة
ــديــنــة وفــقــا االحــتــجـــاج وسط ا
ـراسل فــرانس بـرس.ودان سـفـراء
تـحدة 16 دولـة بيـنـها الـواليـات ا
ـانيا ـتحدة وأ مـلكة ا وفرنـسا وا
في بـيـان مـشتـرك أصـدروه اإلثـن
مـيت للـقوة فـرط وا "االسـتخـدام ا
مـن قـــبل قـــوات األمـن الـــعـــراقـــيـــة
ــــســــلــــحــــة ضــــد والــــفــــصــــائـل ا
".وطــالـبـوا ـ ـســا ـتــظـاهــرين ا ا
"احلكومة باحتـرام حريات التجمع
واحلق في االحتجـاج السلـمي كما
هـو مـنـصـوص عـلـيه فـي الـدسـتور

العراقي".
ـتـظـاهـرون الـذي بـدأوا ويــحـاول ا
منذ أسبوع إغالق شوارع وجسور
دن بعضها وطرق رئيسية تربط ا
ـــشــتــعــلـــة تــكــثــيف بــاإلطــارات ا
الـضــغـوط عـلى احلــكـومـة لــلـقـيـام
بـإصالحــات طـال انــتـظـارهــا لـكن
ذلك قوبل برد باسـتخدام القوة من
قــبل قـوات مـكـافـحـة الـشـعب.وأدت
أعــــمـــال الـــعـــنـف خالل األســـبـــوع
ــاضي إلى مــقــتل 21 مــتــظــاهـراً ا

وإصابة مئات بجروج.
وقتل أكـثر من 480 شخـصاً خالل
االحـتجـاجات مـنـذ انطالقـها بـداية
أكــتـــوبــر/تــشــريـن األول بــحــسب

األمــيـركـيـة إلى أنّ بـومـبـيـو "أشـاد
هدي بالتـزام رئيس الوزراء عـبد ا
تعـزيـز األمن من أجل احلفـاظ على
" ــوظــفـــ األمــيــركــيــ سـالمــة ا
مشيرة إلى أنّ الوزير شدّد على أنّ
قـصف الـسـفـارة "دليـل على ازدراء
مجّـاني لسيـادة العـراق وعلى عدم
قــدرة عــلـى الــســيــطــرة عــلى هــذه

سلّحة اخلطيرة". اجلماعات ا
ان ـهدي ورئـيس البـر ودان عـبد ا
مــحـــمـــد احلــلـــبــوسـي الــهـــجــوم
مـعـتـبـرين أنه يـنـطـوي عـلى خـطـر
جــر بالدهم إلـى احلــرب.وأصـدرت
وزارة اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة بـيـانـا
أكّـدت فيه أنّ الـهـجوم الـصاروخي
و"مــثل هــذه األفـعــال لـن تـؤثــر في
مـسـتوى الـعالقـات االستـراتـيجـيّة

ب بغداد وواشنطن".
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ثـالـثة أسـفـرت عن ضـبط مـتهم في
ــوصل يـقـوم بـتـعـقـيب مـعـامالت ا
قـــــــطـع األراضي فـي مــــــديـــــــريــــــة

التسجيل العقاري فرع الزهور). 
ــديــريـة أنه ( تــنــظَّــيم وبـيــنت ا
ُبرزات محـاضر ضـبطٍ أصولـية بـا
ـــات في ــــضـــبــــوطــــة مع األولــــيـَّ ا
الـعـمـلــيـات الـتي تــمَّت; بـنـاءً عـلى
مــذكـــرات قـــضــائـــيـــة وعــرضـــهــا
هــمـ عــلى الـهــيـأة ُــتـَّ بــصـحــبـة ا
ُـخـتـصَّة الـتـحقـيـقـيـة الـقـضائـيـة ا
بـقضـايا النـزاهة فـي نينـوى التي
واد قرَّرت تـوقيفـهم وفقاً ألحـكام ا
315 و340 و 331 عــلى الــتـوالي

من قانون العقوبات).


