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اقـــتــرح خـــبــيــر ســـيــاسـي حــلــوال
اصـالحـــيــة لـــلـــخـــروج مـن االزمــة
الـراهـنـة الـتي تـشـهـدهـا الـبالد في
مــحــافـــظــات عــدة نــتــيــجــة عــجــز
احلـــكــومـــة عن تــقـــد اصالحــات
ــتــظـاهــرين في ســاحـات تــرضي ا
االعـــتـــصــام مـــؤكــدا ان الـــصــراع
احلـالي واخلالفـات الـسـياسـيـة قد
ـشـهـد الراهن . تـتـجه نـحـو تـأزم ا
وقــال رئـيس اجملـمـوعــة الـعـراقـيـة
لــلـدراســات الـســتـراتــيـجــيـة واثق
الـــهــــاشـــمي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة في الـبالد لم
تــقـدم حـلــوال واقـعــيـة واصالحـات
حـقيقـية للـمتظاهـرين وما يشـغلها
حـاليا اخلالفـات والتصـارع اللذين
ـا سـيــعـمـقـان االزمـة احلـالـيـة ور
تـمـتـد حملافـظـات اخرى) . واقـتـرح
الـــهــاشــمي (عـــلى رئــيس الــوزراء
ــهــدي الـــذهــاب الى عـــادل عــبـــد ا
ـان والقـاء خطـاب يوضح فيه الـبر
مـــا له ومـــا عــلـــيه ومن كـــان يــقف
عـائقا امام تشـريع القوان وكذلك
ــفـــســدون ومن ثـم يــقــوم مـن هم ا
ـان محـمـد احللـبوسي رئـيس الـبر
بـــــتــــوضـــــيح نـــــقـــــاط اخلالف مع
احلــكـومــة الصــدار بـيــان مـشــتـرك
يــــتـــضـــمن اجــــراء اصالحـــات في
ـرجعية ثالثـة اشهر بـتضامن من ا
ـتـحـدة حـتى يـثق الـشارع واال ا
بــــتــــلك االجـــراءات) واضــــاف انه
(بـــعــد ســـتـــة اشــهـــر من تـــنــفـــيــذ
االصالحـات تكون هـناك انتـخابات
بـقـانـون ومـفـوضـيـة جـديـدين حلل
االزمـــة الــراهـــنــة ونـــزوال لــرغـــبــة
ـــتــظـــاهــرين) وتـــابع ان (الـــكــتل ا
الـسيـاسيـة ضحت بـرئيس الوزراء
وجـعلـته كبـش فداء لالزمـة بعد ان
حملته ما ال طاقة له من فشل وغير
ذلـك لـعــدم امـتالكه حــزب او كـتــلـة
ــان تـســنـده وبـالــتـالي داخل الــبـر
ـــهــدي الى دفـع هــذا االمــر عـــبــد ا
مـــطـــالـــبـــة الـــكـــتل الـــتي شـــكـــلت
احلـكومـة باجمليء بـالبـديل لـتقد
االســـتــقــالـــة االمــر الـــذي تــســبب
تحالفة وجعل من بـتفكيك القوى ا
ـشـهـد الــصـعـوبـة اقـالــته في ظل ا
ـعـقد). مـتوقـعـا ( في حال شـعور ا
احلــكـومــة بـأنــهــا وصـلت لــطـريق
مـغـلق سـتـقـوم بـأسـتـخـدام الـعنف
لـــتــفــريق الـــتــظــاهـــرات وهــذا مــا
سـيزيد من االمـر تعقيـدا اذ يتطلب

االن مـن السـيـاسيـ احلـكـومة في
ـــرجــعــيــة حـل االمــور). وحــذرت ا
اضية من تدخل الـدينية اجلمـعة ا
أي طـــرف إقــلــيــمـي أو دولي عــبــر
فــرض رأيـه عـلـى االحــتــجــاجـات .
ـرجــعـيــة في كـربالء ـثـل ا وقــال 
أحـمد الصافي أن (التـغيير موكول
إلـى اخــتـــيـــار الـــشـــعب الـــعـــراقي
ولـيس ألي شخص أو مـجموعة أو
جــهــة بــتــوجه مــعــ أو أي طـرف
إقــلـيـمي أو دولي أن يـصـادر إرادة
الــعــراقـيــ في ذلك ويــفـرض رأيه
ــرجع الــديــني عــلــيــهم). وطــالب ا
جــواد اخلـالـصي خـالل تـظـاهـرات
الهـالي الـكاظـمـية بـرفض الـعـملـية
الـســيـاسـيـة الـقـائـمـة . وقـال بـيـان
تـلقـته (الزمـان) امس ان اخلالصي
دعـــــا خالل تـــــظــــاهـــــرات الهــــالي
الـكـاظمـيـة الـتي خرجت لـلـمطـالـبة
بـحــقـوقـهـا وتـقـريـر مـصـيـرهـا الى
رفض الـعملية السيـاسية القائمة).
تظاهرين اجلمعة  واحتشد آالف ا
في ســـاحــة الـــتــحــريـــر مــطـــلــقــ
شـــعــارات مـــنــاهـــضـــة لــلـــطــبـــقــة
الـسـيـاسيـة.ويـرى احملـلل اخملتص
فـي شـؤون الــعـراق فــنـار حـداد أن
(الـــتـــحـــدي األكـــبـــر الــذي يـــواجه
الـسـياسـيـ الـعراقـيـ حالـيـاً هو
دعــوات احملــتــجـ إلـى اسـتــقــالـة
احلـكومة لـكن يبدو أن السـياسي
لم يـدركوا ذلك وما زالوا يستغلون
ــواقف لــتــســجــيـل الــنــقــاط ضـد ا
بـعـضـهم الـبعض) ووفـقـا لـلـمـحلل
فــأن (مالمح الــتـغــيـيــر بـدأت عــنـد
اعالن زعيم التيار الصدري مقتدى
الــصـدر وأحــد أبـرز قــادة  احلـشـد
هــــادي الـــعـــامـــري كـل عـــلى حـــدة
اســتـعـدادهم لــلـعـمـل مـعـاً من أجل
مــصــلـحــة الـبــلـد) واقــتــرح رئـيس
ــهــدي الـذي الــوزراء عــادل عــبــد ا
تـولى مـنـصبه مـنـذ عـام االستـقـالة
في حـال اتـفـاق الـكـتـل الـسـيـاسـية
عــــلى رئــــيـس وزراء جـــديــــد.لــــكن
ــــرشــــد األعــــلـى اإليــــراني عــــلي ا
خــامــنــئي دعــا (احلــريــصـ عــلى
مــصـلــحـة الــعـراق ولـبــنـان إلى أن
األولــويـة الـرئـيـســيـة هي مـعـاجلـة
اضــــطــــراب األمن). ودعــــا رئــــيس
حتـالف الـفـتح هادي الـعـامري إلى
إعـادة صيـاغة الـعملـية الـسيـاسية
مـن جــديــد حتت ســقف الــدســتــور
ومـن خـالل إجـــــــراء تــــــــعــــــــديالت
جــوهــريــة . واعــرب الــعـامــري في
ـبادرات بـيـان عن (احـتـرامه لـكـل ا

الــسـيـاسـيـة الــصـادقـة واخملـلـصـة
ـطـالب الـشـعب والتي إليـجـاد حلٍ 
ـتـظـاهـرون) عـبــر عـنـهـا ابـنـاؤنـا ا
وراى (أن احلـل احلقيـقي يكون في
ضــرورة إعـادة صــيـاغـة الــعـمــلـيـة
الـسـيـاسـيـة من جـديـد حتت سـقف
الــــــدســــــتــــــور ومـن خالل إجــــــراء
تعديالت دستورية جوهرية) مبينا
ـاني ثــبت فـشـله ان (الــنـظـام الــبـر
ولم يـعـد يـجـدي نـفـعـاً ولـذلك ال بد
مـن تعـديـله إلى نـظام آخـر يـناسب
وضـعنـا). وكان رئـيس اجلمـهورية
بــرهم صـالـح قـد اعـلـن عن إن عـبـد
ـهدي وافق عـلى تقـد استـقالته ا
ــظـاهـرات حـاشـدة إذا اســتـجـابـة 
ـانـيـة لـبـديل تـوصــلت الـكـتل الـبـر
مـقبـول لتـجنب أي فـراغ دستوري.
وقـــال صـــالـح في خـــطـــاب مـــوجه
لــلـمـتــظـاهــرين ان (رئـيس الـوزراء
أبــــدى مــــوافــــقــــتـه عــــلى تــــقــــد
استقالته وطالبنا الكتل السياسية
الـتـفـاهم عـلـى بديـل مـقـبول) وذكـر

صـــــالـح (ســـــأوافـق عـــــلى إجـــــراء
انـتـخابـات مـبكـرة واعـتمـاد قـانون
انـتـخابـات جديـد وسوف نـستـبدل
مــفـوضــيــة االنـتــخـابــات احلـالــيـة
بــــأخـــرى جـــديـــدة) مـــوضـــحـــا ان
(الـــــوضع الـــــقـــــائـم غــــيـــــر قـــــابل
لـالسـتــمــرار وأن مــطــالب الــشـعب
وضـعـتـنـا عـلى احملك) مـشـيـراً إلى
ـان تـلــبـيـة مـطـالب أنه (عــلى الـبـر
ـشروعـة والقـطاعات ـتظـاهرين ا ا
احملــــــرومـــــة) وأوضـح صــــــالح أن
(احلــكـــومــة مــطــالــبــة بــأن تــكــون
حـكومة الشعب وال بد من محاسبة
تـورط بالـعنف وعلى اجملـرم ا
ــنع أي الــدولــة احــتــكـار الــسالح 
ـســلـحـة). قــتـال بــ اجلـمـاعــات ا
وشــهـدت بـغــداد  لـيـلــة من الـعـنف
ـتـظـاهرين بـ الـقـوات األمـنيـة وا
في سـاحة التحريـر الذين يطالبون
بـــاسـتــقــالـة احلــكـومــة رغم وعـود
الــســـلــطــة بــاإلصالحــات.وأصــيب
الــعــشـرات بــجــروح لـيل اجلــمــعـة

خـالل مــــواجـــهــــات عــــلـى جــــســـر
اجلـمـهـوريـة الـذي يـصل الـتـحـريـر
نـطقـة اخلضـراء وجسـر السنك بـا
ـوازي له.ومـنـذ األول من تـشـرين ا
األول قـــتل  257 شــــخـــصـــاً خالل
الــتــظــاهـرات وأعــمــال الـعــنف في
الــعـــراق بــحــسب أرقــام رســمــيــة.
ـفــوضـيـة حـقـوق وكــشف عـضـو 
االنــســان فــيــصل الــعــبــد الــله عن
حـصيلـة التظـاهرات منـذ انطالقها
اضي فـي االول من تشـرين االول ا
الـتي  بلـغت نحو  12 الـف جريحا
و 260 شـــهـــيـــدا مـــؤكـــدا وجـــود
تـــعــــتـــيم مـــتـــعــــمـــد بـــشـــأن هـــذه
احلــصــيــلــة.وقــال الــعـبــد الــله في
تــــصـــــريح امـس ان (حــــصــــيــــلــــة
الــضــحــايــا الــذين ســقــطــوا خالل
الـتـظـاهـرات مـنـذ االول من تـشرين
ـــاضي لــغــايـــة االن بــلــغت االول ا
اسـتشـهاد اكـثر من  260 شـخاص
واصـــابــة نــحــو  12 الـف اخــرين)
واضــاف انه ( حــرق نــحــو مــئـة

مــبــنى حــكــومـي ومــقــرات احـزاب
سـيـاسـية) مـوضـحـا ان (مفـوضـية
حـــقــوق االنـــســـان القت صــعـــوبــة
باحلصول على معلومات من خالل
ـنتـشـرة بجـميع فـرقـها الـرصديـة ا
مـحافظـات العراق بـاستثـناء اقليم
كــــــردســـــتـــــان) واكــــــد ان (وزارتي
الــصـحـة والـداخـلـيــة لم تـسـاعـدنـا
بـاي مـعـلـومـة وحـاولـنـا احلـصـول
مـنهـا اال ان هنـاك تعـتيـما واضـحا
علومات) الفتا الى ان بـشان هذه ا
(الــــــــــــهـــــــــــدف مــن اعـالن هـــــــــــذه
ـفـوضـيـة االحــصـائـيـات من قــبل ا
هــــو احلـــد من الـــعــــنف وســـقـــوط
ضـحـايا من خالل الـرصاص احلي
ـــســيـــلــة ـــطـــاطي والــغـــازات ا وا

للدموع).
الى ذلك  اكـــد ائــتالف الــنــصــر أن
اجلـهة الـتي حاصـرت منـزل رئيس
مـــجــلس الــوزراء الـــســابق حــيــدر
الــعــبـادي مــجـهــولــة وهـربت بــعـد

نزل. فشلها باقتحام ا
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إســـتــجــاب رئـــيس مــجـــمــوعــة
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد االعالم ا
ــواطــنــة أم ــنــاشــدة ا الــبــزاز 
صالح بـتـأمـ سـكن مالئم لـهـا
في كربالء مـوعزا بـشراء مـنزل
كونة من سبعة لها ولعائلتها ا
أيـتـام.وقـال الـبزاز فـي رده على
اشادتها بأنه اكرم االكرم (أن
ا الم صالح ها ليس تكر تكر
ـــا هـــو تــــكـــر لـــكل فــــقط وا
االمــهـــات واالخـــوات الـــلــواتي
ـتـظـاهـرين).  وكانت يـسـاندن ا
ام صالح وهي سيدة كـربالئية
تـطـوعـت لـتــوزيع الـقــهـوة ومـا
توفر من امـكانات الضـيافة ب
تظاهرين في موقع االحتجاج ا
ـديـنة بـسـاحة الـتـربـية وسط ا
قد قـالت لفـريق قنـاة (الشـرقية)
اثناء تغطيته لتظاهرات كربالء

(عـنـدي طـلب واحـد هـو ايـصال
سالمي الـى الـبـزاز وشــكـري له
ـسـاعـدته الـفـقـراء) لـيـجـيـبـها
ــــة الــــبــــزاز قـــــائال (انـت كــــر
وتستحق التكر وانت امرأة
اخـــــــرى مـن كــــــــرمـــــــاء االرض
وايـقـونـة مضـافـة الى ايـقـونات
احلــريـة في الـعــراق). لـتـشـكـره
قـائــلـة (اني افــتــخـر ان تــسـمع
صـوتـي واشـكــرك عــلى تـلــبــيـة
نــدائي)  مــعـــبــرة عن فــرحــهــا
لتـسمـيتـها بأم الـكرمـاء مؤكدة
(ان البـزاز هو اكرم من الـكرماء

.( و اكرم االكرم
ــبــادرة لــلـبــزاز لــيـست وهـذه ا
االولى فـي دعـم ايـــــــقـــــــونـــــــات
ــظـاهــرات واحلـراك الــشـعـبي ا
فقد سبق ان كرم ام محمد التي
وزعت خــــبـــز الــــعــــبــــاس بـــ
ــتــظــاهــرين حــيث وفــر لــهــا ا
الـبـزاز مـسـكـنـا مالئـمـا بـعـد ان

كانت تعيش مع ابنها في منزل
ـنطـقـة الـدورة وكذلك جتـاوز 
ـنــاديل الـورقـيــة دنـيـا بـائـعــة ا
التي خطـفت االضواء ايضا في
مظاهـرات العراق الـتي وفر لها
الــبــزاز عـربــة (تـك تك) لــتــكـون

مصدر رزق آمن لها.
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دعت وزارة اخلـــارجـــيـــة جـــمـــيع
ــــبـــدأ األطــــراف إلى االلــــتــــزام 
احترام السيادة وعدم التدخل في
الـشـأن الـداخــلي الـعـراقي.وقـالت
الـــوزارة في بـــيـــان امس إنه (مع
استـمرار االحـتـجاجـات الشـعبـية
ـــطــــالـــبـــة بــــاإلصالح وصـــدور ا
بـــــيــــانــــات مـن دول أجــــنـــــبــــيــــة
ومنـظمـات دولية  تؤكد احلـكومة
علـى احتـرام إرادة الـعـراقـي في
طـالبـة بـحقـوقهم الـتي ضـمنـها ا
واد لـهم الـدسـتور الـعـراقي فـي ا
38,39,40 الـــــتي تـــــثـــــبت احلق
باختيار احلكومة وفقاً للسياقات
ــــعــــمــــول بــــهــــا فـي الــــنــــظـــام ا
ا ال يخلّ بالنظام قراطي و الد
الـــــعــــام واآلداب)  واضــــاف انه
(وتعلـيقـاً على ردود األفـعال التي
صــدرت عن اجلــهــات األجــنــبــيــة
بشـأن الوضـع الراهن في الـعراق
ندعو جميع األطراف إلى االلتزام

ــبــدأ احــتــرام الــســيــادة وعــدم
الـــتـــدخـل في الـــشــــأن الـــداخـــلي
الــــــعـــــراقـي). ودعت الــــــواليـــــات
ــتــحــدة االمــريــكــيــة احلــكــومـة ا
العـراقـيـة الى االصـغاء لـلـمـطالب
ـشــروعـة لــلــمـتــظـاهــرين الـذين ا
يـطــالـبـون بــاسـقـاط الــنـظـام رغم
ـــــــــــــســـــــــــــؤولــــــــــــ وعــــــــــــود ا
بـــــاصالحـــــات.وانـــــتــــقـــــد وزيــــر
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو
في بـيـان (الـتـحقـيـق الذي أجـرته
السلـطات في بـغداد بشـأن أعمال
الــعــنف الــدامـــيــة الــتي تــخــلــلت
الـتــظــاهـرات) مـشــيــرا الى انــهـا
صداقية الضرورية) (تفتقر الى ا
واكــد بــومــبـــيــو ان (الــعــراقــيــ
يــســتـــحــقــون الــعـــدالــة وأن تــتم
ــســؤولــ فــعــلــيـا) مــحــاســبــة ا
وأضـاف (يــنـبـغـي الـتـخــفـيف من
ـــشــددة الـــتي فــرضت الــقـــيــود ا
أخـيــرا عــلى حـريــتي الــصـحــافـة
والــتــعـــبــيــر) . ولــفت الى انه (ال
كن فـصل هذه احلـريات عن أي

ـــــوقـــــراطـي). الى ذلك اصالح د
قـالت مـنـظّـمـة الـعـفـو الـدولـيـة إن
خــمــسـة مــتــظــاهــرين قُــتـلــوا في
بـغـداد بــقـنـابل مــسـيـلــة لـلـدّمـوع
اخـــتــرقت جـــمـــاجـــمــهم  داعـــيــةً
العـراق إلى إيقـاف استـخدام هذا
ـسبـوق من الـقـنابل النـوع غـيـر ا
أضـعـاف الـتـي يـبــلغ وزنــهـا  10 

ـسيل للدموع وزن عبوات الغاز ا
التي تُسـتخـدم بالـعادة. وحتولت
سـاحــة الـتــحــريـر في بــغـداد إلى
ـطـالب بـ(إسـقاط مـركز لـلـحـراك ا
الـنــظــام) وهـنــاك تـمــطـر الــقـوات
ـتـظـاهـرين بـ الـفـيـنة األمـنـيـة ا
ـسيـل للـدموع. واألخرى بـالـغاز ا
وقــتل خالل خـــمــســة أيــام نــحــو
خـــمــســـة مــتـــظــاهـــرين بــقـــنــابل
(اخــتـرقت اجلــمــاجم) أطــلـقــتــهـا
القوات األمنية وفق منظمة العفو
صـنوعة الدوليـة.وهذه الـقنـابل ا
بـبـلـغـاريــا وصـربـيـا هي من نـوع
غـيــر مـسـبــوق و"تـهــدف الى قـتل
ــتــظـاهــرين ولــيس الى تــفــريق ا
ـنـظـمـة.وتُـظـهر مـقـاطع بـحـسب ا
فـيـديـو صــوّرهـا نـاشـطـون رجـاالً
ـــــدّدين أرضــــا قـــــد اخـــــتــــرقت
القـنـابل جـمـاجـمهـم في وقت كان
دخــــان يـــــنــــبــــعـث من أنـــــوفــــهم
وعـيونـهم ورؤوسـهم. كـمـا تُـظـهر
ـنظـمة صوَر أشـعة طـبية  قالت ا
انهـا تأكـدت منـها قـنابل اخـترقت

بــــــالـــــكــــــامل جــــــمـــــاجـم اولـــــئك
تظاهـرين القتـلى. وتزن عبوات ا
ـسـيل للـدمـوع الـتي عادةً الغـاز ا
مـا تسـتـخـدمـهـا الشـرطـة بـأنـحاء
الـعــالم مــا بـ  25و 50 غــرامــا
ـنـظــمـة  لـكن تـلك الـتي بـحـسب ا
استُـخـدمت بـبـغـداد تزن من 220
إلى  250 غـرامــا وتـكـون قــوتـهـا
اكــبـر بــعــشــر مـرات عــنــدمــا يـتم
اطالقـهـا. ونـقـلـت مـنـظـمـة الـعـفـو
الـدولــيـة عن طــبـيب مــخـتص في
مــسـتــشــفى قــريب من الــتــحــريـر
الـــقـــول إنـه (رأى لـــلـــمـــرة االولى
إصابات ناجمة عن هذا النوع من
الــــقـــــنــــابل) واضــــاف انه (لــــدى
ـسـتـشـفى نـعـلم أن وصـوله إلى ا
ـصــابــ أصـيــبـوا بــقــنـابل من ا
خالل الــــرائــــحـــة وإذا كــــانـــوا ال
يـزالـون عـلى قـيـد احلـيـاة نـبـحث
عن اجلــرح إلخــراج الـــقــنــبــلــة) .
وتــابع أنّ (الــتـأثــيــرات مــبــاشـرة
وليـست نـاجـمةً عن ارتـداد قـنابل

تُطلَق على األرض). 
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حــصــد الـقــاص الـعــراقي عـلي
الـسـبــاعي جـائــزة مـلــتـقى أبن
ـلـتقى ) الـنـيل األدبي و( درع ا
في مـسـابـقة الـقـصـة القـصـيرة
الـــــتي جـــــرت فـي الـــــقـــــاهــــرة
بجمـهورية مـصر العربـية لعام
ـــشــاركـــة عـــربـــيــة  2019 و
عـريضـة وواسعـة تـوزعت على
ـتدة خـارطـة الـوطن الـعـربي 
من الـعـراق واألردن وفـلـسـط
ومــصــر والـســودان واجلــزائـر
ـــغـــرب الــــعـــربي وتـــونـس وا
ـلـتـقى حـيث نـال عـلـيـهـا درع ا
ــوسـومـة (الــنـظـرُ عـن قـصـته ا
إلـى األســـــفلِ ال يُــــــريكَ قَـــــوسَ
قُـــزح). واثــــر اجلـــائـــزة صـــدر
كــتـاب إبــداعي بـعــنـوان (أقالم
إبــــداعـــيـــة) ضم بــــ دفـــتـــيه

القصص الفائزة باجلائزة.
الى ذلك توفـي الشـاعر األردني
أمــجـد نــاصـر بــعـد صـراع مع
رض . والـشاعـر الراحل احد ا
ابــرز الــصــحــفــيـ فـي مــجـال
الــصــحــافــة الــثــقــافـيــة قــضى
عــقـدين في لــنـدن ونـال تــقـديـر
الـــوسـط الـــثــــقـــافـي الـــعــــربي
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سعد البزاز 

أمجد ناصر علي السباعي 

البــداعه وجــديــته ومــثــابــرته .
وُلـديـحـيى النـمـيـري النـعـيـمات
ـعــروف بــاسم أمـجــد نــاصـر ا
ســنـةَ  1955في قــريــة الــطـرّة/
ـــــرحـــــلــــة الـــــرمــــثـــــا ودرس ا
اإلعــداديـة فـي مــدرســة الــثـورة
الــعــربــيــة الــكــبــرى بــالــزرقــاء
وأنــهى الــثــانــويـة فـي مــدرسـة
الــفالح الـثــانـويـة بــالـزرقـاء ثم
درَسَ الـعــلــوم الــسـيــاســيـة في
قـراطـية جـمـهوريـة الـيـمن الـد
الشعـبية. وكان الـشاعر الراحل
اتخذ قراراً بـالعودة إلى مسقط

فرق في أيامه رأسه محافظة ا
األخـيـرة. وصـدر لـلـشـاعـر نـحو
عــشـــرين كـــتـــابـــاً في الـــشـــعــر
والــروايــة وأدب الــرحالت و
مـنحه فـي األردن جائـزة الـدولة
التـقديـرية في اآلداب. كـذلك نال
ـاغـوط لـلـشـعر جـائـزة مـحـمّـد ا
من وزارة الثقافة السورية سنة
 2006وتُــرجم عــدد من أعــمـاله
األدبـيـة إلى الـلـغـات الـفـرنـسـية
واإليـــطــــالـــيــــة واإلســـبــــانـــيـــة
ــــانــــيــــة والــــهــــولــــنــــديـــة واأل

واإلجنليزية.
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تـوقـعت الـهيـئة الـعـامة لـالنواء اجلـوية
والــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة
النـقل  ان يـكـون الطـقس الـيـوم االحد
ـنـطـقــة الـوسـطى غـائــمـا جـزئـيـا في ا
مـصـحـوبـا بتـسـاقط امـطـار في اماكن
متـفرقـة . وقالت الهـيئـة في بيان امس
ــنــطــقــة الــوســطى ان (الــطــقـس في ا
صـــحــو الى غــائم جـــزئي مــصــحــوب
بـتـسـاقط امـطـار مـتـفـرقـة في االقـسام
الغـربيـة تكـون احيـانا رعـدية وال تـغير
في درجــات احلـرارة وحــركـة الــريـاح
ســتــكــون مــتــغــيــرة االجتــاه خــفــيــفــة
الـسـرعة لـتـتحـول بـعدهـا الى شـمالـية
غــربـــيــة مــعــتـــدلــة الــســـرعــة ايــضــا)
ـنــطـقــتـ واضـاف ان (الــطــقس في ا
الشـمالـية واجلـنوبـية صحـو الى غائم
جـزئي ودرجـات احلـرارة ثـابـتـة). الى
ذلك  تــراقب ســلــطــنـة عــمــان والــيـمن
بـحـذر العـاصـفـت كـيـار ومـها الـلـت
اضي في وسط بحر بـدأتا اخلميس ا
الـعــرب. واشــارت تــقــاريــر إن (كــيـار
بـدأت في الــتـراجع بـيــنـمـا زادت مـهـا
قــــوة مع احـــتــــمـــال أن تـــتــــحـــول إلى

قبلة).  مايك بومبيو إعصار خالل الساعات ا
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ـعلم الـعراقي علقت نـقابة ا
عــــلى قــــرار وزراة الــــتــــربــــيـــة
اخلـاص بــأســتــنـئــنــاف الـدوام
دراس الـيوم الرسـمي جلمـيع ا
االحــد مـــؤكــدة اســـتـــمـــرارهــا
ـــدني . وقــالت بــالـــعــصـــيــان ا
الـنــقـابــة في بــيـان امس (انــهـا
مـسـتـمـرة بـالـعـصـيـان وتـرفض
قرار وزيـرة التـربية بـأستـئناف
الدوام الرسمي لـلمدارس اليوم
االحـــد). واعـــلـــنت الـــوزارة في
وقـت سـابـق عن حتــديــد الــيـوم

دوامــــا رســــمــــيــــا في جــــمــــيع
ديـريات . وقـال النـاطق بأسم ا
الــــــوزارة حـــــيــــــدر فـــــاروق في
تـصـريح امس ان (الـيـوم االحـد
هــــــو دوام رســــــمـي جلــــــمــــــيع
ـديـريـات كمـا نـوجه بـااللـتزام ا
واحملــافــظـــة عــلى انــســيــابــيــة
الدوام). وأعـلنت وزارة التـعليم
الــعــالي والـــبــحث الــعــلــمي أن
الــــيــــوم دوام رســـــمي وتــــوجه
جــمــيع اجلــامــعــات بــااللــتــزام
واحملــافــظـــة عــلى انــســيــابــيــة
الدوام.وذكرت الـوزارة في بيان
ان (الـيـوم دوامـا رسـمـيـا وعلى

جـــمـــيع اجلـــامـــعـــات االلـــتــزام
واحملــافــظـــة عــلى انــســيــابــيــة
الدوام). وكانت الوزارة قد نفت
وجــود أي اعـتـصــام او تـظـاهـر
ـؤسـسـات داخل اجلـامــعـات وا
التـابعـة لهـا. واشارت الى أنـها
لم تـــمـــنح أي تـــرخـــيص بـــذلك
محذرة من الشائعات التي تبث
عــبــر الــصـــفــحــات الـــوهــمــيــة
ـــــــزورة. في غـــــــضــــــون ذلك وا
ـــهـــنـــدســـ حـــددت نـــقـــابــــة ا
الزراعـي العـراقية غـدا االثن
مـــوعـــدا لالضـــراب عن الـــدوام
ـتـظـاهـرين.وكان تـضـامـناً مع ا
مــــجــــلس نــــقــــابــــة احملــــامــــ
الــــعـــراقــــيــــ قــــد قــــرر دعـــوة
احملـام لـإلمتـنـاع عن الـترافع
أمــــام احملـــاكـم كـــافــــة من يـــوم
ــاضي و لـغــايــة غـد األربـعــاء ا
األثـنـ . وقـالت الـنـقـابـة (انـهـا
الئم بـعد ذلك سـتتـخـذ القـرار ا
على ضوء مدى اإلسـتجابة إلى
ـتـظـاهـرين). يـذكـر ان مـطـالب ا
عـدداً مـن الـنــقـابــات الــعـراقــيـة
كـانت قـد اعـلـنت تـضـامـنـها مع
ـتــظــاهـريـن ومـشــاركــتـهم في ا
االحتـجاجـات التي ينـضمـونها
فـي بــــــــــــغــــــــــــداد وعـــــــــــدد مـن

احملافظــات. 
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