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بـحـاجـة إلى تـعـديـل أو تـفـسـير
من احملــكـــمــة. واشـــار كــنــا في
ان تـصـريح امس الى ان (الـبـر
لـــديـه الــــقـــدرة عــــلـى تـــشــــريع
الـقانـون الـذي وصل من رئـاسة
اجلــمـــهــوريــة بــجـــمــيع مــواده
بـاستـثـناء مـادة واحـدة بحـاجة
إلى تعـديل أو تفـسيـر دستوري
مـن احملـــكـــمــة) ,مـــوضـــحـــا ان
ـتـعـلـقـة بـعـدد أعـضـاء ــادة ا (ا
ـكـن الـتالعب بــهـا اجملــلس ال 
كون الـدسـتور حتـدث عن مقـعد
وأضاف لـكل مـئـة ألف نـسـمة) ,
أن (األمـر بــحــاجــة إلى تــعــديل
ـقـصود ادة أو تـفـسـير ا هـذه ا
بـكــلـمــة مـئـة ألـف نـسـمــة فـهل
مـقـصـود بـهـا نـاخب أو مـواطن
الفـتاً بـغض الـنـظـر عن عـمـره) ,
ـقـصود إلى أنه (في حـال كان ا
ـضي ـمـكن ا بـهـا نــاخب فـمن ا
قترحة بالقانون أما باألعداد ا
دون ذلك فيـنبـغي إجراء تـعديل
دســــتــــوري يــــســــبق تــــشــــريع
,( ـادة حتـديـداً الـقـانـون بـهـذه ا
وتـابع ان (تــعـدد الـقـوائم يـقـلل
مـن حـــاالت الـــفـــســـاد وســـرقـــة
قـاعد ويخـدم أكثر األصوات وا
الــــعـــمــــلــــيــــة االنـــتــــخــــابــــيـــة
وشفافيتهـا). وطالب متقاعدون
ضي بـتشريع مجلس الـنواب ا
قــانــون الــتــقــاعــد الن تــأخــيـره
اسـتـخـفاف بـاحلـقـوق النـصاف
شـــريـــحــة تـــعـــاني من احلـــيف
ـــعـــانـــاة طـــوال الـــســـنــوات وا
ـــتــقــاعــدون ــاضـــيــة. وقــال ا ا
لـ(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (عـــــــلى
ـــضـي بـــتــــشـــريع ـــان ا الـــبــــر
القانون دون تأخير او تسويف
ــطـالـب احلــقـة لــرفع لــبـعـض ا
ــعــانــاة الــتي ذقــنــا احلــيف وا

اضية مراتها طوال السنوات ا
بـســبـب الـراتـب الــذي ال يـكــفي
ــعــيــشــة), لــســد مــتــلــطــبــات ا
مشددين على ضرورة ان (يكون
احلـد االدنى للـراتبـد الـتقـاعدي
 600 الف دينار ولـيس كما هو
مـوجــود في مــســودة الــقــانـون
 500 الـف ديـــــنـــــار وشـــــمــــول
ـسـتــفـيـد الـثـاني من شـريـحـة ا
الـتـقاعـد بـذلك ايـضا) ,مـؤكدين
ان (الــقــانــون بــوضـعـه احلـالي
ـتقـاعد عـلى سد جزءا يسـاعد ا
من احتياجاته البسيطة) ,ودعا
ــتــقــاعــدون اعــضــاء مــجــلس ا
الــنـــواب الى (دعم الـــشــريـــحــة
ــعــطــاة الــتي افــنت ســنــوات ا
شــبـابـهـا في خــدمـة الـدولـة عن
طــريـق تــشــريـــعــات تـــمــكن من
شـمــولــهم بــاالراضـي والـســكن
والــعالج بــاجملـان وغــيــرهـا من
ـــــا يـــــلــــيق ــــتـــــطــــلـــــبــــات  ا
بـالـتـضـحـيــات الـتي قـدمـوهـا).
الـى ذلك كــشــفت احلــكـومــة عن
عـزمـها تـقـد تـعـديالت وزارية
إصالحـيــة الى مـجـلس الـنـواب
قريبا بعـيدا عن تأثير االحزاب

ـتحدث . وقال سـعد احلـديثي ا
كتب االعالمي للحكومة بأسم ا
في تـــصــريـح امس إن  (رئــيس
ـــهـــدي الــــوزراء عـــادل عـــبــــد ا
ان بعدد سيقدم قائمـة الى البر
من الـوزراء لـلـوزارات اخلـدمـية

واالقــتـصـاديـة) مــبـيـنـا انه (
رشح وهناك اختيار بعض ا
اســتــكــمــال الخــتــيــار الــبــعض
االخـر وفـقـا العـتـبـارات مـهـنـيـة
ـهدي خـالـصـة وقـناعـات عـبـد ا
ـرشـح بـقـدرات وامـكانـيـات ا
اجلــدد لالســتــيــزار بـعــيــدا عن
تــــدخالت وتــــأثـــيـــرات الــــكـــتل
الــسـيــاسـيــة وتــرشـيــحـاتــهـا),
هدي سيتوجه وتابع ان (عبد ا
الـى مـــجـــلس الـــنـــواب لـــطـــرح
رغـــبـــتـه بــالـــتـــعـــديـل الــوزاري
ــســانــدة لــهــذا ومــطــالــبــته بــا
ا التـوجه لوضع الـية جـديدة 
يتعلق بـعملية االسـتيزار بعيدا
عن احملــاصــصــة الــســيــاســيــة
اوالوالءات احلـزبيـة والكـتلـوية
الــتي كـــانت تــغــلـب عــلى الــيــة
االخــــتــــيــــار في احلــــكــــومــــات

السابقة). 

يونادم كنا  سعد احلديثي 

dLF « ‰eM  Õö  Â√ `M1 “«e³ «

¡öÐd  w  5LB²F*« Z¹“U¼√ jÝË sÞu « XOÐ qšbð W¹d(« W½uI¹√

jÝË lÐ«d « UNŽu³Ý√ qšbð  U UB²Žù«
 …œbA  WOM √  «¡«dł≈

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

دني جتددت دعـوات العـصيـان ا
الــعــام فـي بــغــداد واحملــافــظــات
لـلـضـغط عـلى احلـكـومـة من اجل
عـتـصمـ مـنذ حتقـيق مـطـالب ا
اكـــثــر مـن ثالثـــة اســابـــيع وسط
هـدوء تشـهـده بـعض احملـافـظات
ـنـتــفـضـة عــلى سـوء اخلـدمـات ا
وتراجع فـرص العمـل. وتتواصل
االحـــــتــــجـــــاجـــــات فـي بـــــغــــداد
ومــــحـــــافـــــظـــــات أخــــرى بـــــرغم
ــــشـــددة اإلجــــراءات األمـــنــــيـــة ا
والــوعــود احلـكــومــيــة الـكــثــيـرة
الحتوائـها. وقال شـهود عيان ان
(اغـالق جـــســـور اجلــــمـــهـــوريـــة
والـــســـنـك واالحـــرار في بـــغـــداد
مستـمر وسط هـدوء حذر تـشهده
ساحـات التـظاهر) واشاروا الى
ـــدارس ان (اعــــداد من طـــلــــبـــة ا
واجلامعات يتوافدون الى ساحة
التحرير للمشاركة بالتظاهرات)
مـــؤكــدين ان (امـــاكن الــتـــظــاهــر
طعم واجلسور الـثالثة وبـنايـة ا
الـتـركي ومـرآب الـسـنك ال تـشـهـد
ــتــظــاهــرين اي تــصــعــيــد بــ ا
ـــوجـــودة والـــقـــوات االمـــنـــيـــة ا
ـتظاهرين هناك).ويـتجمع آالف ا
يــومــيــاً في ســاحــتـي الــتــحــريـر
واخلـالنـي وجــــــســــــر الــــــســــــنك
واجلمهـورية كمـا يقيم عـدد كبير
من احملـتــجـ بـشـكـل دائم فـيـهـا
بالتزامن مع سريان اإلضراب في
ــدارس والــدوائـر احلــكــومــيـة. ا
دارس عن وكشف بـعض مدراء ا
تـلقـيـهم تـهـديدات عـبـر الـهواتف
من جهات مجهـولة جتبرهم على
اصــدار تـــوجــيــهــات لـــلــمالكــات

التدريسية والطلبة لالضراب عن
الدوام وااللتزام بذلك او مواجهة
مصـير مـجهـول. على حـد قولهم.
ورأى الـنــاطق الـعــسـكــري بـأسم
احلكومة اللواء عبد الكر خلف
ـدارس يـعد ان (منع الـدوام في ا
عـمال اجــرامـيـا). وقــال خـلف في
تـصـريح امس ان (عـمـلـيـات مـنع
ـدارس الــدوام واجــبــار ادارات ا
في بغـداد واحملـافظـات االضراب
ـة يعـاقب عـليـها عن الدوام جـر
الــقــانــون) مــحـــذرا من ان (تــلك
ـدارس في ـمـارسـات ستـدخل ا ا
ازمــة تــربــويــة مــعــقـدة). وأغــلق
ـؤدي إلى مــحـتــجـون الــطــريق ا
مـصــفـاة كــربالء . وقـال الــنـاشط

أحـــمــد اجلـــبـــوري في تـــصــريح
امس إن (مـــحــتــجـــ غــاضــبــ
ـــؤدي إلى أغــــلـــقـــوا الـــطــــريق ا
مـصـفاة كـربالء الـنـفـطـيـة صـباح
امس لـــلــضــغط عـــلى احلــكــومــة
لتـلـبيـة مـطالـب احملتـجـ بإقـالة
احلكومة) مبينا ان (هناك زيادة
ــتــظــاهــرين كــبــيــرة في أعــداد ا
السـلمـي بـالتـحديـد بعـد خطـبة
ــاضــيـة) ــرجــعـيــة اجلــمــعـة ا ا
ـديـنة مـوضحـا ان (مـنـاطق في ا
ـرقـد اإلمـام ـة احملـيـطــة  الـقــد
احلس شهـدت خروج تظاهرات
فـــــــــــــضـال عـن إغــالق احملــــــــــــال
الـــتــجـــاريــة) وتــابـع ان (هــنــاك
ـدني دعـوات إلعالن الـعـصـيـان ا

دينة تظاهرين في ساحة التربية وسط ا »ÂUB²Ž∫ طلبة كربالء يعتصمون مع ا

ـــــؤســــــســـــات الـــــعــــــام في كـل ا
احلـــكـــومـــيـــة عـــدا اخلـــدمـــيـــة).
ووتــــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة كـــربالء
تـظاهـرات تـخلـلـتـها أعـمـال عنف
سـقـط عـلى إثــرهـا الـعــشـرات من
الضحايـا ب قتيل وجريح. وفي
ـتظاهـرون على الديـوانيـة اقدم ا
غلق اغلب الدوائـر احلكومية في
احملـافـظـة.وقــال شـهـود عـيـان ان
ـوظف من تظـاهرين مـنعوا ا (ا
الـتــوجه الى دوائـرهم الــرسـمـيـة
في اغــلب مــنــاطـق الــديــوانــيـة)
واكــــــدوا ان (ذلك جــــــاء مـن اجل
االسـتـمـرار عـلى االضـراب الـعـام
لـلـضـغط عـلى احلـكـومـة لـتـلـبـيـة
طـالب). ويصـر احملتـجون على ا
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عــقــد مـجــلس الــنــواب جــلــسـة
مــــــتـــــأخــــــرة امـس الـــــثـالثـــــاء
لــــلــــتــــصــــويـت عــــلى عــــدد من
ـهـمــة مـنـهـا قـانـون الـقـوانـ ا
وحـد ومناقشة قانون التقاعد ا
االنــتـخــابـات. وقــال مـصـدر في
ان عـقد تـصريح امس ان (الـبـر
جـلــسـته بـرئـاسـة الـنـائب االول
حــسن الــكـعــبـي انـهـى خاللــهـا
قراءة قـانون االنتـخابات) ومن
ــــؤمل ان تـــشـــهـــد اجلـــلـــســـة ا
الـتصـويت على قـانون الـتقـاعد
سؤول في والغاء امتـيازات ا
ــصــدر ان الــدولــة . واضـــاف ا
اجلــلـســة شــهــدت (الــتــصـويت
عـلى مــقـتـرح الــتـعـديـل الـثـاني
لــقــانــون انــتــخــابـات مــجــالس
احملـــــافــــــظـــــات واالقـــــضـــــيـــــة
والــــتـــصــــويت عــــلى قــــانـــوني
ـوحـد رقم  9 لـسـنـة الـتــقـاعـد ا
 2014 والـــــغــــاء امـــــتــــيــــازات
سـؤول اضـافة الى الـتعديل ا
االول لقانـون هيئـة النزاهة رقم
 30لسـنة  2011 والكـسب غير
شروع) واضـاف ان (اجللسة ا
تـشـهـد اكـمــال قـانـون الـضـمـان
الـــصـــحـي والـــتـــصـــويت عـــلى
بية العراقية قانون اللجنة االو
ـــبـــاشـــرة بــالـــقـــرارة االولى وا
ـفــوضــيــة الـعــلــيـا لــقــانـونـي ا
ـسـتـقـلـة لـالنـتـخـابـات وكـذلك ا
انــتـخــابــات مــجــلس الــنـواب).
فـــــيــــمـــــا رأى عــــضـــــو جلــــنــــة
الــــتــــعـــــديالت الــــدســــتــــوريــــة
ـانـية يـونـادم كنـا إمـكانـية الـبر
ـــــضي بـــــتـــــشـــــريع قـــــانــــون ا
ـــان بــشــكل انـــتــخــابـــات الــبــر
طـبيـعي باسـتثـناء مـادة واحدة

إدامة زخم احلراك الـشعبي الذي
ســقط خاللـه مــا ال يــقل عن 340
قــتـــيالً و 16 ألف جـــريح مع كل
رسالة مليئة بالوعود تصلهم من
احلكومة ومع صـعوبة مـعرفة ما
ســـيــــحــــمل الــــغـــد فـي طـــيــــاته.
وجتـددت الـتـظـاهـرات في مـديـنة
ــشــاركــة عــشـرات الــنــاصــريــة 
الـطـلبـة. وافـاد شـهـود عـيـان بأن
ــتــظـاهــرين اغــلــقـوا (عــددا من ا
شركـة نفـط ذي قار ودائـرة بلـدية
وظـف من الديـوانيـة و منـعوا ا
الــدوام). وتــمــكــنت فــرق الــدفـاع
ـدني من اخـمـاد احلـرائق الـتي ا
انــــــدلـــــعـت في االطــــــارات عـــــلى
ؤدي الى مـطار النجف الطريق ا

الدولي.وبـحسب مـصدر فأنه (
فـتح الـطـريق امـام حـركـة الـسـير
ـطـار). وأقـدم عـدد من من والى ا
ـــتـــظـــاهـــريـن امس االول عـــلى ا
إحـــــراق عـــــدد من اإلطـــــارات في
شارع قرب مطار النجف. وكشف
شـهــود عـيــان عن ايـقــاف الـعـمل
ـيــنـاء خـور الــزبـيـر بــعـد قـيـام
ـؤدية محـتـج بـأغالق الـطرق ا
اليه ومنع الشاحنات من الدخول
 ويـأتي إغالق خور الـزبـيـر بـعد
يـــوم من إغالق احملـــتــجـــ مــرة
أخـــرى مــدخل مـــيــنـــاء أم قــصــر
لـــلـــســـلـع األولــيـــة بـــالـــقـــرب من
ـــوظــفــ الـــبــصـــرة ومــنـــعــهم ا
والشـاحـنات من الـدخـول. واعلن
قائـد شرطة الـبصـرة رشيـد فليح
ان (الـــقــوات األمـــنــيـــة ســتـــقــوم
عـلـم بـالتـعـامل مع من يـهـدد ا
درس بإيقاف الدوام وأيضا وا
ــيــنــاء بــقــوة من يـــقــوم بــغــلق ا
وحــــــزم ابــــــتــــــداء مـن الــــــيــــــوم

االربعـاء). 

السـيـاسيـة. وكـشف الشـمري في
تصـريح امس عن ان (سـبب عدم
مــشـاركــة حتـالــفه في االجـتــمـاع
لــقـنــاعـتــنـا بــعـدم جــدواه ونـراه
عودة للمربع األول بدون حلول).
ونـفى ائـتالف الـوطـنـيـة تـوقيـعه
عــلى اي ورقــة اصالحــيــة. واكـد
االئـــــتـالف في بـــــيـــــان امـس انه
(يـتــدارس خـيــار االنـســحـاب من
العـمليـة السـياسـية برمـتهـا بعد
ان بـــقي الكـــثــر مـن عــقـــد الــزمن
يــدعـو الصـالح هـذه الــعــمـلــيـة)
محذراً من ان (انحرافها سيؤذي
في الـــنــهــايــة الــبالد).  وانــتــقــد
رئـــــيـس حــــــزب عـــــمـل ســـــلــــــيم
ـنـاقـشات اجلـبـوري مـخـرجـات ا
الـــتي اجـــرتـــهـــا  بــعـض الــكـــتل
ـشـاركة الـسـايـسـيـة من الـقـوى ا
في احلــكــومــة  واصــفــا ايــاهــا
بأنـهـا ال تلـبي طمـوح اجلـماهـير
وجتاهـلت الـدمـا الـتي سالت في

ساحات االحتجاج. 

وجبـهـة االنقـاذ والتـنـميـة وكتـلة
الـعــطـاء الـوطــني وكـتـلــة الـعـقـد
الـوطـني واجلـبـهـة الـتـركـمـانـية

ـان لـتـنـفـيذ 45 احلـكـومـة والـبـر
يـومـا مـطــالب احملـتـجـ بـوتـيـر
عـالــيـة وعـاجــلـة لـتــخـيف االزمـة
الــراهــنـة)  وهــدد اجملــتــمــعـون
بـــســحـب الــثــقـــة عن احلـــكــومــة
واجــراء انــتــخـابــات مــبــكـرة اذا
ــــواد عــــجــــزت عـن تــــنــــفــــيــــذ ا
واخلــطـوات ضــمن الــتــوقـيــتـات
الـزمـنـيـة احملـددة . واكد ائـتالف
النـصر ان تـوقعـيه على الـوثيـقة
جـاء مـشـروطا بـتـشـكـيل حـكـومة
جــديـــدة تــقـــوم بـــتــطـــبــيـق تــلك
االلـتــزامـات واجــراء انـتــخـابـات
مـــبــكـــرة بـــعـــد تـــعـــديل قـــانــون
ـفوضـية. االنتـخابـات واصالح ا
ورأ الــــــــنـــــــائـب عـن حتــــــــالف
ســائـــرون سالم الــشـــمــري احلل
االمــثـل لالوضــاع الـــراهــنــة هــو
اجـراء اصالحـا شـامال لـلـعـمـلـية

ــقـبـلــة حـتى يــتـسـنى لــلـشـارع ا
ـثـل عـنهم وان يـكون اختـيار 
انـتـخـاب رئـيس الـوزراء مـبـاشـر
وال يــســمح لـلــكــتل بــأخـتــيـاره)
ــوســـوي بــالــقــول واســـتــطــرد ا
(االســـتـــفـــتـــاء الـــشــــعـــبي عـــلى
تــــعـــديالت الــــدســـتـــور واجـــراء
االنـتـخـابــات هـمـا الـفـيـصل حلل
ــرجـــعــيــة االزمـــة الن اقــتـــنــاع ا
ســــيــــكــــون من رضــــا الــــشــــارع
وبـالــتـالي نـشـدد عــلى اسـتـمـرار
االحـتــجـاج الـسـلـمـي لـتـصـحـيح
ـــســـار وقــطـف ثــمـــار االصالح ا
احلـــقــــيـــقي). وعــــقـــدت الــــكـــتل
الــســيــاســيــة اجــتــمــاعــا لـبــحث

االوضاع التي تشهدها البالد.
وامهل االجتمـاع الذي شارك فيه
 حتالـفات الـفتح والـنصـر ودولة
الـــقــانــون و الـــقــوى الــعـــراقــيــة
ـقراطي واالحتاد واحلزبـ الد
الـوطــني الـكـردسـتــانـيـ وتـيـار
احلــكـــمـــة وائــتـالف الــوطـــنـــيــة

(هذه الكتل تـتحمل مسـؤولية ما
يــجـري حــالـيــا كـونــهـا اســهـمت
بــتــشــكــيل الــكــابــيــنــة الــوزاريـة
وكـــانت تـــفـــرض حــصـــتـــهــا من
ـــنــــاصـب عــــلى احلــــكــــومـــات ا
الـســابـقــة كـمــا حـولت الـوزارات
الـى اقــطــاعـــيــات تــابـــعــة لــهــا)
واضـــــاف (نــــــأمـل ان تـــــفــــــضي
مخـرجـات اجتـمـاعات الـكتل الى
حلـول تـرضي مـطالب احملـتـج
ـــرجـــعـــيـــة دون تـــســـويف او وا
ـهـلـة ـاطـلة  امـا اذا انـتـهت ا
ان التي حددتها للـحكومة والبر
فــســيــكـون دون حتــقق شــيــئــا  
لــلــشــارع مـوقـف اخـر) واكـد ان
(اجلــمـاهــيـر تــطــالب بـأن يــكـون
قـــانــون االنـــتــخـــابــات مـــنــصف
ويـــســـمـح لـــلــــنـــخـب من خـــارج
نـظومـة احلزبـية الـوصول الى ا
مجلس الـنواب اضافـة الى الغاء
ــفــوضــيــة الــتــابــعــة لـالحـزاب ا
وحتـــديــد مــوعـــد لالنــتـــخــابــات
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راى اخلـبـيـر بـالـشـان الـسيـاسي
ـوسوي انه الخـيـار امام حيـدر ا
الـكـتل الـسـيـاسـيـة سـوى تـنـفـيـذ
ــطـالب الــشـعــبـيــة عـبــر اجـراء ا
اصالحات حقـيقيـة دون تسويف
ـــاطــــلـــة مــــشـــيــــرا الى ان او 
(تـوقـيع الـكــتل الـسـيـاسـيـة عـلى
ان وثيـقة تـمهل احلـكومـة والبـر
سقفا زمنيـا جاء بعد عجزها عن
ايــجـاد بــديل عن رئــيس الـوزراء
ـــــهــــدي). وقــــال عــــادل عـــــبــــد ا
ـــوســـوي لـ (الــزمـــان) امس ان ا
ــهـدي (مــحـاولــة حتـمــيل عــبـد ا
ــــاضـــيـــة تـــراكـــمــــات االعـــوام ا
اصبحت مـكشوفـة للجـميع  كون
الكتل السياسية عجزت عن اقالة
احلــكـومــة الدراكــهـا عــدم وجـود
بــــديل عــــنه بــــســـبـب اخلالفـــات
والـفـجـوة الــكـبـيـرة الـتي حـدثت
نـتـيـجـة الـتـظـاهرات) مـبـيـنا ان
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ــنـتـخب الــعـراقي بـكـرة حـافظ  ا
الــقـدم عــلى صــدارة مـجــمــوعـته
برصـيـد احدى عـشرة نـقـطة بـعد
خـــروجه بـــنــقـــطـــة واحــدة امس

الثالثاء بتعادل سلبي مع نظيرة
باراة التي جرت البحريني في ا
االرض على ملـعب عمان الدولي 
ــفـتــرضـة لــلـعــراق وذلك ضـمن ا
اجملــمــوعــة الــثـالــثــة االســيــويـة
ؤهلة أل زدوجة ا للتصفيات ا
اسيـا ونهـائيـات كأس الـعالم في

قطـر . وانطلق الـلقـاء في الشوط
االول بـــــظــــهــــور  احلــــذر  عــــلى
الفـريق بـسبب تـأثير الـنتـيجة
فيما بدأ منتخبنا بطريقة الدفاع
الـضـاغط سـعـيـا لـلـتـسجـيل لـكن
ـا ادى الى ضياع دون جدوى 
العـديد من الـفرص وسط تـخوف

االحـــمـــر الـــبـــحـــريـــني من خالل
ـنـطـقــة الـدفـاعـيـة تـمــركـزه  في ا
رتدة واالعتماد عـلى الهجـمات ا

فقط .  
وانــــتــــفـض مــــنــــتــــخــــبــــنــــا مع
بــدايــة الـشــوط الــثــاني واظــهـر
نـواياه الـهـجـوميـة وسـرع إيـقاع
الــلــعب وانــدفع الـالعــبــون بــعـد
الـسـيـطـرة عـلى مـنـطـقـة اخلـصم
واالســــتــــحـــواذ الــــواضح عــــلى
الـكــرة والـلـعب مـن اجلـانـبـ ال
ـــدرب ســــيــــمــــا بــــعــــد اجــــراء ا
كـاتـانـيــتش عـددا من الـتـبـديالت
باخراج الالعـب ابـراهيم بايش
وبـشــار رسن وزج كل من صــفـاء
هـادي وعالء عــبـاس االمــر الـذي
ادى الى اقـتـراب اسـود الرافـدين
من تـــســجــيل هـــدف الــفــوز لــكن
ـن وقف عـائــقــا امـام الــقـائم اال
دخــول الـكــرة في شــبــاك حـارس
ـرمى الــبـحـريـني ســيـد مـحـمـد ا

جعفر .
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دخــــــــــلــت ام صـالح او والــــــــــدة
ــتــظــاهـــرين في كــربالء امس ا
بــيت الــعـمــر الــذي وهـبــهــا ايـاه
ـستقل رئيس مـجمـوعة االعالم ا
االسـتاذ سـعـد الـبـزاز وذلك بـعد
اكتـمـال شرائه وتـأثـيثه بـالـكامل
ــديــنــة. وعــمـت الــفــرحـة وسط ا
عائـلة ام صـالح وجيـرانهـا ح
ــنــزل اجلــديــد وصــولــهـــا الى ا
داعية الله ان يوفق البزاز ويكثر
من عــطــائه لــلــفــقـراء. وكــانت ام
صالح تـــــوزع الــــــقـــــهـــــوة بـــــ

ـتـظـاهـرين في سـاحـة الـتـربـيـة ا
في كــربالء واطــلق الــبــزاز عـلى
مـبادرتـهـا وصف اكـرم االكـرم

اســوة بـــاثـــنـــتـــ من الـــنـــســاء
ــــوذجـــاً في الــــلــــواتي قــــدمن ا
مـــؤازرة احملــتـــجــ من شـــبــاب
ـــطـــالــبـــ بــاالصالح الـــعــراق ا
ومكافحة الفـساد وانقاذ الفقراء.
وعـرضت قـناة (الـشـرقـيـة) مـساء
امس فيلما وثائقيا عن ام صالح
بـعـنوان (ايـقـونـة احلـريـة). وقال
مـديـر االنـتـاج سـعـدون اجلـابري
ان (الــسـيــدة ام صالح تــســلـمت
ـنزل بـعد ان تمت وثيـقة ملـكية ا

اجــراءات تــســجــيـلـه ثم تــأثـيــثه
ـستورد). بافضل انـواع االثاث ا
واطلق الـبزاز في اتـصال هـاتفي
ردا عــــــلـى امــــــنــــــيـــــــة ام صالح
احلـصول عـلى دار سـكن عـلـيـها
). واضاف عـتصـم وصف (ام ا
اجلـــابــري ان (عــمــلـــيــة الــشــراء
والــتــأثــيث لم تــســتــغــرق سـوى
خـــمـــســـة ايـــام). وجــرى نـــقل ام
صالح باسطول من مركبات التك
ـشاركة تك الى منـزلها اجلـديد 
ـعــتــصــمـ ووسط حــشــد من ا
زغـــاريــد نـــســـوة احلي. وحتــول
انتقـالهـا الى ما يشـبه زفة عرس

ــعــتــصــمــ ردد فــيــهــا بــعض ا
االهازيج ونثروا احللوى. وقالت
وهي تـــــغـــــالـب دمـــــوعـــــهــــا (ان
اخالصي لوطـني الكبـير مـنحني
هـذا الــوطن الـصــغـيــر الـذي هـو

بيت العمر). 
وتـــعـــهـــدت ام صالح بـــالـــعــودة
ســريــعـا الـى سـاحــة االعــتــصـام
مـؤكـدة ان (ابـنـاءهـا بـحاجـة الى
خــدمــاتــهــا لــتــقــدم لــهـم الــشـاي
والقهوة وتهيئة ما يتيسر لديها

من طعام ).
وكـــان الـــبـــزاز قـــد كـــرم في وقت
ســــابق مـن انـــدالع تــــظــــاهـــرات

ـنـاديل تـشـرين الـسـيـدة بـائـعـة ا
الورقيـة ومنحـها دراجة (تك تك)
ـساعدتـها على ال  ومبلـغا من ا

 . العيش الكر
كـما كـرم الـسـيدة ام مـحـمـد التي
وزعت خـــــبــــز الـــــعــــبـــــاس بــــ
ــتـظــاهـريـن وأمـر بــتـوفــيـر دار ا
سـكن الئق لـهـا وتـأثـيـثه. واطـلق
الـبـزاز مشـروعـاً العـمـار وتـأهيل
دور ســـكــــنــــيـــة مــــتـــضــــررة في
ـوصل مــحــافـظــتي الــبــصــرة وا
تــمـهـيــداً لـعـودة اهــلـهـا لــلـسـكن
الــكــر فـيــهــا بـعــد ســنـوات من

عاناة.   االهمال وا
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جانب من
مباراة
العراق

والبحرين
التي انتهت
بالتعادل

السلبي امس

rKO∫ مصورو الشرقية يصورون ام صالح في منزلها اجلديد قبل عرض فيلم وثائقي عنها


