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احملـاصـصة واألحـزاب الـسيـاسـية).
وكــشف الـدراجي عن (جـمع تـواقـيع
اكــثـر من مـئــة نـائب في وقت سـابق
لـتقد طلب بـغية تعـديل الدستور)
مـــعـــربـــا عـن اعـــتـــقـــاده بـ(ضــرورة
حتــقــيق هـذا األمــر بــأقـرب فــرصـة)
شاكل بسبب مـشيراً إلى أن (أغلب ا
مـــواد دســـتـــوريـــة غـــيـــر واضـــحــة
وبـالـتـالي فـان الـتـعـديل الـدسـتوري
ـرحـلـة وهو أصـبـح ضـرورة بـهـذه ا
لـيس كتاباً مقدساً كي ال يتم تغييره

أو تــعـديــله).ولــفت الـدراجي الى أن
(هــنـاك اســتـحــقـاقــاً انـتــخـابــيـاً في
انــتـــخــابــات مــجــالس احملــافــظــات
ـمـكن اســتـغالل هـذا ــقـبـلــة ومن ا ا
الـــوقـت الســـتـــكـــمـــال الـــتـــعـــديالت
الـدسـتـوريـة لـبـعض الـتـعـديالت من
جــانب جلـنــة اخلـبـراء والــتـصـويت
ــان ثم طــرحـهـا عــلـيــهـا داخل الــبـر
لالســتـفـتـاء الـشـعــبي بـالـتـزامن مع
انــتـــخــابــات مــجــالس احملــافــظــات
قبلة). ونفت النائبة الشيوعية عن ا

االمــ قــولـهــا (لـقــد آمــنـا بــاحلـزب
الـــشــيـــوعي ألنه نــصـــيــر الـــفــقــراء
والــكـادحـ والــعـمــال وقـد حـمــلـنـا
مـبـادئه االنسـانيـة العـظيـمة بـعد أن
عــرفـنــا أنه اخلـيـمــة اآلمـنــة لـلـوطن
ـظلة الـوفية للـشعب وكان حـلمنا وا
نـشـود هو حتـقيق الـكـبيـر وأملـنـا ا
تـطلعات شعبنا في العدالة واحلرية
والــكـــرامــة والــســيــادة الــوطــنــيــة)
واضـافت بـحسب الـبـيان (وقـد قارع
مـعتنـقو أفكـار احلزب جمـيع أشكال
الــظــلـم واالســتــبــداد طــيــلــة عــقــود
وخـالل أجـيـال وحتــمّل أنـصـاره في
سـبيل ذلك التضحيات اجلسيمة من
ـعـتـقالت األذى والـغـربـة وغـيـاهب ا
والــتـعـذيب الـوحـشـي والـتـصـفـيـات
اجلـسدية وتـعرّض أتبـاعه ومؤيدوه
الـى الــــتــــشــــويه فـي حتــــركــــاتــــهم

واالتهامات في تظاهراتهم ).
واعـلن مـجلس الـقضـاء األعلى امس
عن توقيف  21 شـخصا على خلفية
الـتـظـاهـرات االخـيـرة  مـوضـحـا ان
تظاهرين في هذه احلصيلة تشمل ا
بـــــغـــــداد وبـــــابل وذي قـــــار. وقــــال
تحدث الرسمي باسم اجمللس عبد ا
الــسـتــار بـيــرقــدار في بـيــان تـلــقـته
(الــزمـان) انه (تـنـفـيــذا لـتـوجـيـهـات
رئـيس مجـلس القـضاء األعـلى فائق
زيـــــدان بـــــخـــــصـــــوص قـــــضـــــايــــا
ـتـظـاهرات وانـسـجامـا مع مـبادرة ا
رئــيس الــوزراء نــعــلـن احلــصــيــلـة
ــوقـوفـ من الــنـهــائـيـة لــقـضــايـا ا
ـتظـاهرين) مـضيـفا ان (احلـصيـلة ا
تــمــثـلت بـ 13 مــوقــوفــا في رئــاسـة
اسـتـئـنـاف الـكـرخ عن قـضـايـا حـرق
ســـيـــارات اجلـــيش مـن نـــوع هـــمــر
وسرقة بندقية جندي واالعتداء على
إفـراد الـقـوات االمـنـيـة) مـشـيرا الى
ان (حـصيلة رئـاسة استئـناف بغداد
الـــرصــافــة كــانت ثـالثــة مــوقــوفــ
لـقيـامهم بـحرق سـيارة هـمر وضبط
مـواد حارقة وحبـوب مخدرة).وتابع
ان (إحـصائية رئاسة استئناف بابل
بـلغت ثالثة مـوقوف لقـيامهم برمي
رمـانـة يـدوية عـلى بـنـايـة قائـمـمـقام
احملـاويل) مـشيـرا الى ان (حـصيـلة
رئــاســة اســتــئــنــاف ذي قــار بـلــغت
مـوقـوف اثـن لـلعـثـور بحـوزتهـما
عـــلى قــنــابـل مــولــوتــوف مـــحــلــيــة
الـصـنع). وأصدرت مـحـكمـة حتـقيق
الـشـامـيـة امس امراً بـإلـقـاء الـقبض
عــلى عــضـو فـي مـجــلس مــحـافــظـة
الـــــديـــــوانـــــيـــــة العـــــتـــــدائـه عـــــلى
مــتـظـاهــرين.وقـال مـجــلس الـقـضـاء
األعلى في بيان تلقته (الزمان) امس
إن (احملــكـمـة أصـدرت مـذكـرة قـبض
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ابـــدى الــنــائب عن حتـــالف الــبــنــاء
مــحــمـد صــاحب الـدراجـي تـرحــيـبه
بــإجـراء تــعـديل وزاري بــشـرط عـدم
إعــادة الـــتــجــربــة الـــســابــقــة.وقــال
الـدراجي في تصريح امس إن (رغبة
رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري
هـو أمــر نـرحب به ولن نـعـرقـله لـكن
بــشـرط أن ال نـعــيـد نـفس الــتـجـربـة
الـسـابـقة فـيـكون االخـتـيار من خالل
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كـتـلـة سـائـرون هيـفـاء االمـ صـحة
بـيان تناقلته بعض مواقع التواصل
االجـتـماعي يـتضـمن اسـتقـالتـها من
ان .وقالت في تـصريح صحفي الـبر
إنه (ال صـحـة لـلـبـيان الـذي تـنـاقـلته
بـعض مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
بـــشــأن الـــتــخـــلي عـن مــقـــعــدي في
ـان او االستـقالـة منه) مـضيـفة الـبر
(لــيس لي أيـة صـلــة بـذلك الـبـيـان ال
ــا هـو مـن قـريـب وال من بــعــيــد وا
مـــزور ومــزيف). ونــقـل الــبــيــان عن

عـــلى عـــضـــو مـــجـــلس مـــحـــافـــظــة
الـديوانـية حـس جاهـد بديـري بعد
قـيامه بـاالعتـداء هو وأفـراد حمـايته
ــتــظــاهــرين في احملــافــظـة). عــلى ا
وأضـاف إن (أمر إلقـاء القبض صدر
ـــادة 332 /  من وفــــقــــا ألحـــكــــام ا
قــانـــون الــعــقــوبــات الــعــراقي). في
غـضون ذلك اقـام قسم التـكنولـوجيا
والـــنــظم  –الـــكــادر الـــبــرمـــجي في
مـجـلس الـقـضـاء االعـلى ورشـة عمل
تـضــمـنت شـرح االنـتـقـال من الـعـمل
الــورقي الى الـعـمـل االلـكـتـروني في
مــــحـــاكم الـــبــــداءة (بـــرنـــامج ادارة

القضايا). 
ــــركــــز وذكـــــر بــــيــــان صــــادر عـن ا
االعالمـي لـلـمجـلـس تـلقـتـه (الـزمان)
أن (رئــيس مــجــلس الــقــضــاء فـائق
زيـدان حضـر الورشـة التي تـضمنت
شـرحـا مفـصال من الكـادر الهـندسي
التابع للمجلس عن آلية االنتقال من
الــــــعــــــمـل الــــــورقـي الـى الــــــعــــــمل
االلــــــــكــــــــتــــــــروني فـي مــــــــحــــــــاكم
الـــــبـــــداءة).وأضـــــاف  أن(الـــــعـــــمل
االلـكتروني مطبق حالـيا في محكمة
ــتــخـصــصــة بــالــدعـاوى الــبــداءة ا
الـتـجاريـة في الكـرخ والرصـافة مـنذ
قـبلة الفتـا إلى أن(االيام ا  6 اشـهر)
ســتـشــهـد الــعـمل بــهـذا الـنــظـام في
مـحاكم استئنـاف الرصافة والكرخ).
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لـيونـية نـفت جلنـة إدارة الزيـارات ا
فـي كـــربالء امـس مـــا تــــررد بـــشـــأن
وجــود قــوة عـســكـريــة أجــنـبــيـة في
احملـــافـــظـــة مـــؤكـــدة أن مـن يـــقــوم
بـــحــــمـــايـــة الـــزائـــريـن هم اجلـــيش
الـعراقي والشرطة الـعراقية واحلشد
الــشــعــبي. وقــالت في بــيــان (نــنـفي
بـشكل قاطع ما يتم تداوله من وجود
قــــوة عــــســــكــــريــــة أجـــنــــبــــيــــة في
كـربالء).واكدت الـلجـنة أن (مـن يقوم
بــتــوفــيــر احلــمــايــة لــلــزائــرين هــو
اجلـيش العـراقي والشـرطة العـراقية
واحلـشد الشعبي) مـطالبة بـ(توخي
ـعـلـومـات). الــدقـة بـنـقل األخـبــار وا
وتـــنــــاقـــلت صـــفـــحــــات في مـــواقع
الـتواصل االجتمـاعي خبرا مفاده ان
(هـنـاك قوة عـسكـريـة أجنـبيـة دخلت
كـــربالء حلـــمـــايـــة الـــزائـــرين). وفي
الـــــشــــأن نـــــفــــسـه قــــررت عـــــدد من
احملـافـظـات تعـطـيل الـدوام الـرسمي
نـاسـبة زيـارة أربـعيـنـية ثالثـة ايـام 
اإلمــام احلـسـ عـلـيـه الـسالم فـيـمـا
قـرر مجلس مـحافظـة النجف تـعطيل
الــدوام الــرسـمـي اربـعــة ايــام. وقـال
مــجـلـس الـنــجف في بــيـان امس إنه
(بـالنظر للزخم احلاصل في محافظة
الـــنــجـف االشــرف ومن اجـل تــقــد
افــضل اخلــدمـات لــزوار أربـعــيـنــيـة
اإلمــــام احلــــســــ  قــــرر مــــجــــلس
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ــقـرة تــشــرين االول الـى الــعــطــلــة ا
ســابــقـا مـن اجملـلس).وكــان مــجـلس
الـــنــــجف قـــد قـــرر فـي وقت ســـابق
تـعــطـيل الـدوام الـرسـمي ثالثـة ايـام
ناسبة ابـتداءً من يوم  غد الثالثاء 
الـزيارة . واعلن مجـلس محافظة ذي
قـار امس عن تعطـيل الدوام الرسمي
ـدة ثالثـة ايـام.وقـال في بـاحملـافـظـة 
بـــيــان انـه (تــقـــرر تــعـــطـــيل الــدوام
دة ثالثة ايام الـرسمي في احملافظة 
ابـتداء من يوم غـد الثالثـاء ) مشيرا
الـى ان العـطلـة جاءت (الحـياء ذكرى
اربــعــيــنــيــة االمــام احلــســ عــلــيه

الـسالم).من جهته قال رئيس مجلس
مـحافـظة ذي قار رحـيم اخلاقاني في
تــصـريح ان (اجملـلس احملـافـظـة قـرر
تــعــطــيل الــدوام الــرسـمـي في كــافـة
ؤسـسات احلكـومية بدءاً الـدوائر وا
نـاسبـة ذكرى من يـوم غـد الثالثـاء 
اربــعــيــنــيــة االمــام احلــســ عــلــيه
الـــسـالم). ولـــفت الـى ان (تـــعـــطـــيل
ــســتـــشــفــيــات الـــدوام لن يــشــمـل ا
ــؤســســات الــصـحــيــة والــدوائـر وا
االمــنــيــة في احملــافــظــة) . واعــلــنت
احلـكـومـة احملـلـيـة في مـحـافـظـة ذي
قــــــار عن وقـف اجــــــراءات الـــــنــــــقل

والــــــــتـــــــــنــــــــســــــــيـب واالجــــــــازات
لالخـتـصـاصات الـتـدريـسيـة الـنادرة
ضـمن مديرية تربية احملافظة . وقال
مـحـافظ ذي قـار عـادل الـدخـيـلي  في
تـصـريح انـه (وجه مـديـريـة الـتـربـية
بـــكــتـــاب رســمي بـــوقف الــتـــنــقالت
درسي مواد والـتنـسيب واالجـازات 
الــلــغــة االنـكــلــيــزيـة والــريــاضــيـات
والـكـيـمـيـاء والـفـيـزياء). واوضح ان
ـنع جاء بـعـد مالحـظة تـزايد (قـرار ا
طـلـبـات االجـازة والـتـنسـيب مـن تلك
الــكـوادر  االمــر الـذي اربك الــقـطـاع
الــتـعــلــيـمي في احملــافــظـة وتــسـبب
بـالـعـديـد من الـشـواغـر في الـهـيـئات
الـتـدريسـيـة) . واشار الى ان (الـقرار
ســيــكـون مــؤقـتــا حلــ تـخــصـيص
درجـــــات احلــــذف واالســـــتــــحــــداث
ـزمع اطالقــهـا قـريـبـا في اجلــديـدة ا
احملــافــظــة ) .وكــان رئــيس مــجــلس
الكي قد اعلن مـحافظة كربالء علي ا
عـن تــعـــطـــيل الـــدوام الـــرســـمي في
ـنـاسـبة دة خـمـسـة ايام  احملـافـظـة 
ـاضي الـزيـارة بـدءًا من يـوم االحـد ا
ـقبل باستثناء لـغاية يوم اخلميس ا
الـدوائــر االمـنـيـة واخلـدمـيـة. وأعـلن
مـحـافظ بغـداد فالح اجلـزائري امس
ـبـاشـرة بـتـنـفـيـذ اخلـطـة اخلـدمـية ا
اخلــاصــة بــتــأمــ مــراسـم الــزيـارة
األربـــعـــيـــنـــيــة لـــهـــذا الـــعـــام.وقــال
اجلـــزائــــري في بـــيـــان ان (اخلـــطـــة
تـــتـــضـــمن نـــشـــر اجلـــهــد اخلـــدمي
لـآلليـات الثقـيلة اخلـاصة باحملـافظة
يـاه والصـاروخيات من حـوضيـات ا

ـتعلقة بخطوط اجملاري وكابسات ا
الــنـــفــايــات ونــشــرهـــا عــلى مــســار
متد من قـضاء احلسينية الـزائرين ا
الى قــضــاء الـلــطــيـفــيــة وصـوال إلى
مـنـطـقـة اإلسـكـنـدرية ,بـاإلضـافـة الى
ـذكـورة في نــشـر عــدد من اآللـيــات ا
قدسة).وأضاف ان مـحافظة كربالء ا
ـشاركـة في (عـدد اآللـيـات الـثـقـيـلـة ا
تـأم مراسم الزيارة بلغ  114 آلية,
ركبات اخلاصة بنقل فـيما بلغ عدد ا
الـــزائـــرين  82مـــركـــبـــة ,فـــضال عن
تـــخــصــيص آلـــيــات انــقــاذ حلــاالت
الـــــــطـــــــوار ونـــــــقل الـــــــعـــــــجالت
الـعـاطلـة).وفي شـأن متـصل أصدرت
ـتـفـجـرات امس مــديـريـة مـكـافـحــة ا
ارشــادات الـى زائــري االربــعــيــنــيــة
(لـــلــحـــفــاظ عــلـى سالمــة الـــزائــرين
وتــفــويت الــفــرصــة عــلى اجملــامــيع
االرهــابــيــة من ضــعــفــاء الــنــفـوس)
بــــحـــــسب الــــبــــيـــــان الــــذي اجــــمل
ـــا يـــأتي (الحتـــرك أو االرشــــادات 
تــقــتــرب أو حتــاول إزالــة األجــســام
الـغريـبة كـونهـا قد تـكون مـتفـجرات
واطن وأمـنعهم من التجمع ابـعد ا
فـي حالة حدوث انفـجار السمح الله
ـس أو حتـــريك عــــدم االقـــتـــراب أو 
مـواد الـبنـاء أو القـطع الكـونكـريتـية
عـدم االقـتـراب من الــتي تـثـيـر الــشك
مــنـاطق رمي الـنـفــايـات الـتي تـكـون
قـرب الشارع العام  عدم االقتراب أو
ـس أو حتــريك جـــثث احلـــيــوانــات
لـقـاة عـلى جـانب الـطريق الـنـافـقـة ا

ألنها قد تكون مفخخة).  
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اخـــتــلــطت الـــســيــاســـة كــالــعــادة
العب بــالــريــاضـة فـي مـدرجــات ا
الـعـربـيـة فـتـحـرك األردن الحـتـواء
أزمـة سبـبتـها هـتافـات صدرت عن
اجلــمـاهـيـر األردنـيـة خالل مـبـاراة
ـنـتخب األردني بـنـظـيره جـمـعت ا

الـكويـتي. وكان فـريق النـشامى قد
اســتـضـاف اخلـمـيس  10 تـشـرين
األول اجلـاري نـظيـره الكـويتي في
مــلــعـب عــمــان ضــمن مــنــافــســات
اجلـولة الثالـثة من تصفـيات آسيا
ونــــــــــديال كـأس العالم ـؤهلـة  ا
بـاراة بالتعادل 2022 . وانـتهت ا

الـسـلـبي. وأظـهر مـقـطع فـيـديو 

تــــداوله عـــبــــر مـــواقع الــــتـــواصل
االجــتــمـاعي اســتـيــاء اجلــمـاهــيـر
الــكــويـتــيـة مـن تـرديــد مــشـجــعـ
أردنــيـ هـتـافـات تــمـجـد الـرئـيس
. وأفــردت الـــراحل صـــدام حـــســـ
وسـائل إعالم كـويـتـيـة حـيـزا هـاماً
من تــغـطــيـتــهـا لــلـحــدث مـطــالـبـة
احتـاد الكرة احمللي بـتقد شكوى
رســمــيــة لالحتــاد الــدولي (فــيــفـا)
واالحتـاد اآلسيـوي بسبب هـتافات

اجلماهير. 
ووصـفت وسـائل اإلعالم الكـويتـية
ـشيـنة الـصيـحات والـهتـافات بـ (ا

ستفزة). وا
وعـلق رئـيس الـوزراء األردني عـمر
الـــــرزاز اجلــــمــــعــــة عـــــلى أزمــــة

الهتافات.
وكــــتب عــــلى حـــســــابه الــــرســـمي
درجات بــتويـتر ان (ما حـدث في ا
لـــيس من قـــيــمـــنــا وال مـن رابــطــة
األخـوّة الـتي جتـمـعـنـا بـاألشـقـاء).
ـــلــعب وأضـــاف (تـــعــادلـــنـــا في ا
ـدرجات). وتـابع قائال وخـسرنـا با
(عـالقـــتـــنـــا بـــالـــكـــويت أقـــوى من
مـحـاولـة إسـاءة عـابـثـة ال تـمـثـلـنـا
الــفـرق شـاسع بـ تـنـافس شـريف
ومـغالبة بـأي ثمن). وخالل اتصال
هـــاتــفي أبـــدى وزيــر اخلـــارجــيــة
الــكــويـتي صــبــاح اخلـالــد احلــمـد
الـــصــبـــاح اخلــمـــيس لـــنــظـــيــره
ن الــصـفــدي (اســتــيـاء األردنـي أ
ــا صــدر عن واســتـــهــجــان) بالده 

اجلماهير األردنية.
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  12 دقيـقة لشعوره بآالم في الـعضلة اخللـفية وشارك فيلـيب كوتينيو
بدال مـنه. ولم يقدر جنم بي إس جـي على مواصـلة اللعـب ليجبـر تيتي
دير الـفني للمنتـخب البرازيلي على اسـتبداله بإشراك فيـليب كوتينيو ا

عار من برشلونة. العب بايرن ميونخ ا
وخــاض نــيـمــار مـبــاراتــ وديـتــ مع الــبـرازيل في ســنــغـافــورة ضـد

السنغال ثم نيجيريا خالل فترة التوقف الدولي اجلارية.
ويسـتعد النـجم البرازيلي لـلعودة إلى فريـقه الباريسي الـذي سيخوض
قـبل في الدوري الفـرنسي بعدهـا بـاربعة مبـاراتي نيس يوم اجلـمعة ا

أيام يحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوربا.
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باراة الودية التي ثله على ا خيم التعادل االيجابي امس االحد بهدف 
دينة لعب الوطني  ـنتخب البرازيلي بنظيره النيجيري على ا جمعت ا
كـاالجن في سـنـغافـورة في إطـار اسـتعـداداتـهـمـا للـمـنـافسـات الـدولـية
نـتخب الـنيـجيـري بهـدف سجـله الالعب جــــــو أريـبو قـبلـة. وتقـدم ا ا
في الــدقــيــقـة   35 وتــعــادل كــاســيـمــيــرو لــلــمــنــتـخـب الـبــرازيــلي في

الدقيقة 48.
ـبـاراة إصــابـة الــبـرازيــلي نـيــمـار جنم نــادي بـاريس سـان وشـهــدت ا
باراة بعد مرور جيـرمان الفرنسي حـيث اضطر الالعب للخـروج من ا

U³—»…∫ مشجعون اردنيون في مباراة مع الكويت 
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لـلـمتـظاهـرين وهي تراهم يـهتـفون
فـي ساحة الـتحريـر من اجل حياة
ـة وعدالـة اجتـماعـية وشـاهد كـر
ـــرأة وهي تـــعــطي ـاليــ تـــلك ا ا
ــــنــــاديل الــــورقــــيــــة لــــيــــمــــسح ا
ـــتـــظـــاهـــرون عــرقـــهم ودمـــاءهم ا
الـطـاهرة الـتي سـالت من جـراحهم
فـي الصدور التي تـلقت الرصاص
الـــذي قــالـت عــنه الـــســلـــطــات انه
ــــنــــدســــ ورصــــاص رصـــــاص ا
االفــــراط في اســــتـــخــــدام الـــقـــوة.
واشــاد آالف الــعــراقــيــ والــعـرب
ــــبـــادرة الــــبـــزاز عــــبـــر ايــــضـــا 
تـعـلـيـقـاتـهم عـلى مـواقع الـتواصل
االجتماعي بعد مشاهدتهم برنامج
(كـالم الـــــنــــــاس) الـــــذي تــــــقـــــدمه
ـتــضـمن الـلـقـاء مع (الــشـرقـيـة) وا
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حــظـيت مـبــادرة رئـيس مــجـمـوعـة
ــســتــقـل االســتــاذ ســعــد االعـالم ا
الـبزّاز في تكر امرأتـ عراقيت
 كـــانـــتــا ايـــقــونـــة الـــتــضـــامن مع
ــتـظـاهـرين الــسـلـمـيــ بـتـفـاعل ا
عشرات  اآلالف  من العراقي على
مــــواقع الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعي
ومـوقـع يـوتـيـوب. فـقـد قـامت قـنـاة
(الـشرقيـة) بالبـحث ساعات طـويلة
ـنــاديل دنــيـا واجـرت عـن بـائـعــة ا
مـقابـلة مـعهـا واعطـتهـا التـكر

ـادي الـلـذين يـلـيـقـان ـعــنـوي وا ا
رأة كيف دفعتها بـها وروت هذه ا
غــيـرتــهـا وتــبـرعت بــقـوت يــومـهـا
ودخل مــــعــــيـــشــــتـــهــــا الـــوحــــيـــد

يـــحــمـــيـــكــون يـــارب.حتــيـــاتي من
سـوريـا). وكـتب عـبـد الـلـه ال قـفـلة
من الـــســعــوديـــة (الــله يــحـــمــيــكم
ويـنـصـركم يا شـعب الـعـراق شعب
الـعروبة . حتيـاتي من السعودية).
وكــــتـب عــــلي الــــســــوداني (فــــعال
تـســتـحق الـتـكـر بـارك الـله بـيك
وبـالشرقـية وبسـعد البزاز وكل من
ــــهــــا حي الــــله ســــعـى لــــتــــكــــر
الـعراقـي اهل الغـيرة) فيـما كتب
ـرأة عــلي عـلـي من سـوريــا( هـذه ا
تـذكرنـا بالـصحـابيـات من أمثال أم
سـلمة و فاطمة بـنت محمد وصفيه
طلب وحفصة بنت عمر بنت عبد ا
والـصـحابـيـة رفيـده .حتـية لـلـمرأة
الـعربـية الـعراقيـة األصيـلة من دير
الــزور الـــســوريــة قــريــة الــبــاغــوز

مــوزعـة خـبــز الـعـبــاس ام مـحـمـد
وحتـدث الـبزاز مـعهـا عـبر الـهاتف
ه بـتـأمـ تـلــبـيـة لـطـلـبـهــا وتـكـر
سـكن الئق لـها والبـنها حـس مع
تــأمـــ مــصــدر رزق لــهــا بــعــد ان
اطـلق علـيهـا لقـب (ايَقـونة الـرَحمة
واخـتَ الــــشـــهــــداء) كــــمــــا وصف
الـبــزاز الـفـقـراءَ في الـعـراق بـأنـهم
(أكــرمُ كُـرمــاءِ األرض) . ومن مـوقع
ـا دونه (فــيـسـبـوك) نـقـرأ بـعض 
عــراقـيـون وعــرب أثـر مـشــاهـدتـهم
ناديل لـفديو تكر البـزاز لبائعة ا

الورقية وموزعة خبز العباس:
مــواطن ســوري كــتب (يــا حـبــيــبـة
الـــبي يــانـــور عــيــونـي انــتي. ربي
يـحمي كل عـراقي وكل عـراقية وكل
طـفـل وطـفـلـة عـراقـيـة يـاااارب الـله

احــــــدثــــــكـم يـــــا اهــــــلـي ونــــــاسي
). وكــتب مــارك شـوش الــعــراقــيــ
(بـارك الله بقناة الشـرقية وبأستاذ
سـعـد البـزاز . مردتي قـلبي مـرد يا
دنــيـا بس انت فـخـر لـلـعـراق وانت
رفـعـتي راسـنـا لـلـسـمـا ربي يـرزقچ
مـن اوسع ابــوابه يــا بــطــلـة والــله
يــنـتـقم من كـل الـسـاسـة واألحـزاب
الـلي ناهب البلـد وعايف الفقراء
حــصـرة عـلـيـهم الـ 1000 ديـنـار) .
وكـتـبت عطـر الـورد (فدوة الـگـلبـها
تـستاهل). وكتب محمد هاني (الله
يـحـفظـهـا باحلـسـ تسـتـاهل ماي
). وكتب مسـلح (والله بجيت الـع
عـليهـا اكثر من مابـجيت على ابني
مـن مــــــــــات). وقــــــــــالـت شــــــــــيالن
الـسليماني (بارك الله بيكم بس لو

قـنواتـنا بـوقت الشـدة خرسـاء فقط
الـشرقـية مـنورة). وكـتب اخر (ربي
يـحفظج ويوفقج فـدوه لكلبج والله
الــله وفــقج النـك عــلى نــيـتـك فـدوه
ــرأة الــعـراقــيـة لــقــلـبك هــاي هي ا
يـــــــاوردة اكــــــرم كـــــــرمــــــاء االرض
تـــســتـــاهــلـــ الــتـــكــر يــاوردة).
وكــتــبت نـانــا (فــدوه ربي يــخـلــهـا
ويـخلي كل واحد يـسوّي عمل خير
الى االخر). وقال علي اركان (والله
شــبــعـت قــهــر الــله اكــبــر لــيش ده
يـصير بينه هيـجي).وكتبت عشتار
اخلــفــاجي (الــله يــوفـقــهــا ويـوفق
اجلـمـيع). واكد حـيدر جنـاح (انتي
بـألف بـطل واكف باحلـرب). وقالت
زهـــرة (بــارك الـــله فــيك عـــلى هــذا

.( التكر

امـفتحيلهـا محل صغير احسن من
الـــعـــربـــانــة). وكـــتب ســـالم ســـالم
(جــزاكم الــله خــيــراً عــلى طــرحـكم
ـــرأة الــعـــربــيــة الـــوطــني لـــهــذه ا
ـكـم لـوجـه الـله الــعــراقــيـة وتــكــر
تــعــالى من أجل الــشــعب الــعـراقي
ـــــنــــاشــــدة والـــــوطن اجلـــــريح وا
الـــثــــوريـــة لـــلـــمـــجـــتــــمع الـــدولي
لـتخليص العراق من احملنة). واكد
عـمار احملـمدي في مـنشـوره (والله
ـرأة غــيـرتــهـا وركــضـتــهـا  هــاي ا
نـعـالـها يـشـرف الـسيـاسـيـ والله
. الف وتـاج عـلى رأس الـسيـاسـي
رحــــمــــة عــــلى روح اهــــلـك ســــعـــد
الـــبـــزاز). وقــال احـــمــد جنـم (الــله
يـحـفضج تـروحـلج فـدوة احلكـومة
سعد البزازواهـــلـــهــة). واكـــد جـــوكــر (دائـــمــا
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كـتب السـياسي حلـزب الدعوة حـذر ا
اإلسـالمية امس من االجـتيـاح التركي
لالراضـي السوريـة مطـالبا احلـكومة
كتب في بيان الـتركية بانهـائه.وقال ا
إن (االجــــتــــيــــاح الــــتـــركـي لألراضي
الـسوريـة يشكل تـهديدا خـطيرا لألمن
واالســـتـــقــرار ويـــزيـــد من تــعـــقـــيــد
األوضــــاع وحــــدة الــــصــــراعــــات في
ــــنـــطـــقـــة) واشــــار الى أن (تـــوغل ا
الــقـوات الـتــركـيـة إلى داخل األراضي
العراقية والسورية هو انتهاك صارخ
لـلـقـانـون الـدولي وأسس الـعالقـة ب
البلدين وتهديد لألمن والسلم ووحدة
الــبــلـــدين ســوريــا والــعــراق الــلــذين
يـتعرضان الختراقات عـسكرية تركية
ووجـود مــسـتـمـر لـقـوات تـركـيـة عـلى
أراضـيهمـا مستـغلة انـشغال الـبلدين
ــكـافــحـة االرهــاب). واعـرب احلـزب
عـن ادانـته لالجــتـيــاح الـتــركي وعـده
انـتهاكا لسيادة دولـة كاملة العضوية
تحدة .ولـفت أنه (ال يوجد فـي اال ا
أي مـــبــرر أو ســـبب  لـــهــذا الـــتــدخل
الـعـسـكـري  في  اراضـي دولـة جارة)
ـنطـقة مـن مسـؤولية مـؤكدا أن (أمن ا
جـمـيع الدول ويـتـحقق عـبـر تعـاونهم
ومــــشـــاركــــتـــهم فـي احالله  دون أن
تـــنــفــرد بـه دولــة دون أخــرى). ودعــا
الــــبـــيـــان الــــقـــوات الــــتـــركــــيـــة إلى
(االنـــســـحـــاب الـــفـــوري من األراضي
الـسـوريـة والـعـراقـيـة واحلـوار اجلاد
شاكل والتوصل إلى نتائج لـتسوية ا
حتــافظ عــلى الــعالقــات الــتـاريــخــيـة
ــتــيـنــة وتــرفع مــســتـوى الــتــعـاون ا
االقـــــتــــصــــادي وحتــــول دون جتــــدد
نطقة). وحذر الـصراعات والف في ا
من ان (اســـتــمــرار هــذه الــعــمــلــيــات
الــعـــســكــريــة   يــؤدي إلـى تــنــشــيط
اخلـاليـــــا اإلرهـــــابـــــيـــــة  وتـــــســــرب
االرهــابــيــ مـن الــســجــون وهــو مـا
يــشــكل خــطــرا عــلى أمـن واســتــقـرار
ـنطقة)  داعيا الـعراق وتركيا ودول ا

إلـى (احلوار بـ تـركـيـا وسـوريا  في
إطـار احترام سيادة واستقالل سوريا
ووحــدة أراضـيــهــا من اجل تـســويـة
ـشاكل وازالة القـلق والهواجس ب ا
) مــشــددا عــلى رفض (اي الــدولـــتــ
ـنــطـقــة مـا جتــزئـة وتــقــسـيم لــدول ا
ســــيـــــجــــرهــــا الى صــــراع وحــــروب
دامــيـــة).ونــاشــد  الــبـــيــان اجملــتــمع
الــــدولي ( الــــتـــحــــرك وانـــهــــاء هـــذا
االجـــتــيــاح الـــعــســكـــري لــدولــة ذات
سـيـادة والـعـمل عـلى صـيـانـة الـسـلم
ــنـــطــقــة والـــعــالم). في واألمـن  في ا
غـضـون ذلك اكد رئـيس حكـومة إقـليم
كـردستـان مسرور الـبارزاني  ضرورة
نــبـــذ الــعــنف واحلــرب في ســوريــا .
وبـــحـــسب بـــيــان حلـــكـــومـــة اقــلـــيم
كــردســـتــان فــقــد اســتـــقــبل مــســرور
الـبارزاني في مكتبه امس رئيس تيار
الـغـد الـسـوري احـمـد عـاصي اجلـربـا
و(جـرى خالل الـلـقـاء تسـلـيط الـضوء
عـــلى آخــر مــســتـــجــدات الــوضع في
سـوريـا والسـيـمـا التـطـورات الـراهـنة
عـــــلى الـــــســــاحـــــة في كـــــردســــتــــان
سـوريـا).وشدد رئـيس حكـومة االقـليم
خالل الـلقـاءعلى (ضـرورة نبـذ العنف
واحلــــرب) مـــــؤكــــداً (أهــــمــــيــــة حل
الـنزاعـات عبر الـسبل الـسلمـية).وأكد
اجلــانـبـان  خالل االجـتـمـاع (ضـرورة

احلـل الـــعــــادل ورفض الـــتــــغـــيــــيـــر
ـــنــطــقــة).وكــان ــوغــرافي في ا الـــد
ـقـراطي مـسـعـود رئــيس احلـزب الـد
الــبـارزاني قـد اســتـقـبل اول امس في
ـرافق صـالح الـدين اجلـربـا والـوفـد ا
لـه وبـحث مـعه االوضـاع الــسـيـاسـيـة
ـســتـجــدات في شــمـال شـرق وآخــر ا
سوريا.واعرب البارزاني  خالل اللقاء
عن (قـلقه حيال مصــر الشعب الكردي
فـي ســــوريــــا وتـــــشــــريـــــد االهــــالي
آسي. التي يتعرض لها والـكوارث وا
الـكـرد هـناك).وبـحث  اجلـانـبان خالل
الـلقاء تـفصيـليا الـتصعـيد األخير في
شـــمــــال شـــرق ســـوريـــا.وعـــبّـــرا عن
حـرصـهـمـا على مـنع حـدوث أي فـتـنة
قـومية ب الـكرد والعرب في ظل هذه
الـظـروف الـبالـغـة احلـساسـيـة.وأبدى
الـــبــارزاني قــلــقـه الــبــالغ من حــدوث
ـنطـقة.وشدد ـوغرافي في ا تـغيـير د
اجلــانـبــان عـلى ضــرورة عـدم حـدوث
تـهجير للسكان واحلرص على سالمة
ـدنـيـ كمـا اتـفقـا عـلى بـذل أقصى ا
اجلــهــود وبــشـكـل حـثــيث عــلى وقف
نـطقـة والسـعي إليجاد الـتدهـور في ا
ـنــاســبــة.وأكـد اجلــانــبـان احلــلــول ا
ـشـاورات مسـتـمرة أهـمـيـة أن تبـقى ا
ـنطـقـة وسكـانـها بـيـنهـمـا لـتجـنـيب ا

ويالت وتداعيات احلرب.
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كـشـفت دائـرة الـوقايـة في هـيـئـة الـنـزاهة امـس  عن رصد
ـنـاطق الـتي تـقع خارج شـبـهات فـسـاد في عـقـد تنـظـيف ا
ــصـروفــة بــشـكل ــبــالغ ا حــدود الـبــلــديـة وزيــادة قــيــمـة ا
مـضـطـرد . وقال بـيـان لـلـهـيـئـة في امس إن (الـدائرة دعت
في تقريـرٍ لها عن الـزيارات التي قام بـها فريقـها لعدد من
دوائــر مــحـافــظــة بـغــداد والــدوائـر الــبــلـديــة إلى تــوظـيف
ـتـحـقـقـة من اجلـبـايـة في تـطـويـر أداء الـدوائـر اإليـرادات ا
وشـراء اآللـيات والـكابـسات لـلحـد من اإلنفـاق على اجلـهد

ؤجر من اآلليات وأعمال الصيانة فضالً عن قيام دوائر ا
الـبلـدية بـتـغطـية رواتب الـعامـلـ من األجراء الـيومـي من
تـلك اإليـرادات).وأضـاف أن (الـتقـريـر اقـتـرح قـيـام إنـشاء
معامل لـفرز وتدوير الـنفايات; بـغية التخـلص منهـا بطريقة
سلـيمة وما يرافق ذلك من مـردود مادي فضالً عن حماية
البيـئة واستـيعاب األيـدي العـاملة الـتي تساهم في تـقليص
نـسب الــبـطـالـة داعــيـة إلى تـشــجـيع االسـتــثـمـار في هـذا
ـكـائن خـاصـة ـعـامل عـبـر جتـهــيـزهـا  اجملـال وتـطــويـر ا

طاط والبالستك وتقطيع اإلطارات). إلنتاج حبيبات ا
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قـالت وكــالـة األنـبـاء الـسـويـديـة (تي.تي)
امـس إن ســـارة دانــــيـــوس الـــرئــــيـــســـة
الـسـابقـة لـلجـنة الـتي تـمنـح جائـزة نوبل
في األدب الــتي أحـاطـت بـهــا فــضـيــحـة

رض السرطان. توفيت 
ـيـة الـسـويـديـة ورأست دانـيـوس األكـاد
بـ عـامي  2015 و 2018 وكــانت أول
ـنـصب وكانـت على رأس امـرأة تـتـقـلـد ا
ـيــة خالل الـفـضـيـحـة الـتي أدت األكـاد
إلى إدانــــة زوج عــــضـــو آخــــر في تــــلك
ـؤسسـة الثـقافـية الـرفيـعة بـاالغتـصاب ا
ـؤسـسـة وسـجــنه. واتـهم زوج عـضــوة ا
أيـــضــا بـــتـــســريـب أســمـــاء الـــفـــائــزين
ـية في األدب السـابـق بـأهم جـائزة عـا
ـيـة أكـبر ـا أدى إلى مـواجـهـة األكـاد
ـلك جـوسـتـاف أزمـاتـهـا مـنـذ أسـسـهـا ا
الـثالث قبل  200 عـام. وأدت مساجالت
ـزاعم وكذلك الطـريقة التي علـنية حول ا
أديـرت بـهـا األزمـة إلى تـهـديـد مـؤسـسـة
نوبل الـتي تـدير اجلـوائز بـقطع صالتـها
ية السويدية كما  تأجيل منح باألكـاد

جائزة عام 2018.
واســتــقــالت دانــيــوس وهي أســتــاذ في
األدب بجـامعـة ستـوكهـولم من منـصبـها
في أبــــريل  2018 بــــعــــد انــــتــــقــــادات
ـية في إلدارتـها لألزمـة. وتـركت األكـاد
ية شباط العام اجلاري. ومنحت األكاد
جائـزت هذا األسبوع إحداهما اجلائزة
ؤلـفة البولندية ؤجـلة والتي فازت بها ا ا
أوجلا تـوكارتشوك. وفـاز بجائزة 2019
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