
اعلن��ت مديري��ة امل��رور العام��ة، عن قط��ع ج�رس 
املثن��ى ب�ش��كل موؤق��ت مل��دة يوم��ن ابت��داًء م��ن 
الي��وم الثالث��اء. وقال��ت املديري��ة يف بي��ان ،انه  
"�ش��يتم قط��ع ج���رس املثنى م��ن اأجل ا�ش��تكمال 
اأعمال ال�ش��يانة ورفع التحويل��ة املوؤقتة واعادة 
القاب��الت الكهربائي��ة اىل م�ش��ارها اال�ش��لي يف 
ج�رس املثنى". وا�شافت ،انه "القطع �شيكون ملدة 
يومن وذلك ابتداًء من ال�ش��اعة ال�شاد�شة �شباحا 
ولغاي��ة   8-11-2016 املواف��ق  الي��وم  م��ن 
ال�ش��اعة احلادي��ة ع�رس م�ش��اءا من ي��وم االأربعاء 

املوافق 9-11-201".

اأعل��ن حماف��ظ املثن��ى فالح الزي��ادي ، ب��ان الدوائر 
االأمنية واخلدمية �ش��تدخل حالة اال�شتنفار الق�شوى 
خ��الل فرتة م��رور الزائري��ن املتوجه��ن اإىل كربالء 
املقد�شة الإحياء ذكرى اأربعينية االإمام احل�شن عليه 

ال�شالم.
االأمني��ة  "الدوائ��ر  ،ان  بي��ان  يف  الزي��ادي  وق��ال 
واخلدمية عملت مبكراً على و�ش��ع خطط خا�شة بها 
ال�ش��تقبال الزائري��ن وتق��دمي اخلدمات له��م"، مبينًا 
ان "االأجهزة االأمنية واال�ش��تخباراتية �شتدخل حالة 
االإنذار الق�شوى للحفاظ على �شالمة جموع الزائرين 
ف�ش��اًل ع��ن و�ش��ع خط��ط �ش��حية وبلدي��ة لتق��دمي 

اخلدمات لتلك اجلموع".
وتاب��ع ،ان "ح�ش��ود الزائرين بداأت تدخ��ل اإىل حدود 
املحافظ��ة"، متوقع��ًا "تزايد م�ش��توى االأعداد خالل 

اليومن القادمن مع قرب موعد الزيارة".
واف��اد، ب��اأن "املعلوم��ات اال�ش��تخباراتية املتوفرة 
ل��دى االأجه��زة االأمنية ت�ش��ر اإىل احتمال ا�ش��تهداف 
الزائرين"، موؤك��داً ان "التحدي اأم��ام القوات االأمنية 
هو حماية هذه اجلموع الكبرة وتقدمي اخلدمات لها 

خالل فرتة مرورها داخل حدود املحافظة".
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طري��ق  ع��ن  الفردي��ة  املح��اوالت  كل  ورغ��م   ،
املتمثل��ة  اجلماعي��ة  او  الن�ش��ويات  النا�ش��طات 
اىل  النظ��رة  امل��دين ظل��ت  مبنظم��ات املجتم��ع 
امل��راأة على ما هي عليه وبقي��ت كما هي طريقة 
ال�شيا�ش��ين يف ا�ش��تعمال ع�ش��ى الدين لتحريك 
ال�ش��عوب . هكذا هي كل ال�شعارات التي متجدها، 
والأث��ارة  الوج��دان  لتحري��ك  امل��راأة  ت�ش��تخدم 
االأعج��اب لكنه��ا يف نهاية املط��اف ال تبعد عن 

كونها �شعارات ! 
م��ن املعروف ان االأن�ش��ان يواجه الع��امل بهياأته 
امل��راأة  تخ��رج   ، ل��ه  اهلل  وهب��ه  ال��ذي  و�ش��كله 
بج�ش��دها ووجها كل ي��وم اىل االأمكن��ة جميعها 

ويتقب��ل ذلك املجتم��ع ،اذا اين اخلطاأ يف و�ش��ع 
الن�ش��اء العراقي��ات �ش��ورهن عل��ى �ش��فحاتهن 
االجتماع��ي؟  التوا�ش��ل  مواق��ع  يف  ال�شخ�ش��ية 
هل ك���رست ال�ش��يزوفرانيا العراقية ع��ن انيابها 
هنا؟ رغم ب�ش��اطة املو�ش��وع اال اأن��ه حمط جدل 
وا�شكالية واأٍ�شتغراب ،عدد كبر من الن�شاء يتمنن 
ال�شخ�ش��ية عل��ى �ش��فحاتهن  و�ش��ع �ش��ورهن 
يف الفي�ش��بوك ويفرت���ض ان ه��ذا بديه��ي الي��وم 
ففي ع���رس التكنولوجي��ا حلت مواقع التوا�ش��ل 
االجتماع��ي حم��ل هوية االح��وال املدني��ة التي 
حتم��ل �ش��ورة ال�ش��خ�ض وكاف��ة معلوماته ذكرا 
ام انث��ى !  وانا هن��ا ال اأقول "عدد كبر" اعتباطا 

وامن��ا وفق��ا ال�ش��تطالع اج��ري عل��ى ع��دد م��ن 
الن�ش��اء تفاوت��ت فيه��ا االأراآء لكنه��ا يف النهاية 
اجتمع��ت عل��ى ان االأه��ايل ينظ��رون اىل و�ش��ع 
ال�ش��ور ال�شخ�ش��ية على مواقع التوا�ش��ل خروج 
ع��ن االأدب واالأخالق والتقاليد التي ترى ان ذلك 
معيب��ًا وكاأن الفت��اة ح��ن خروجه��ا م��ن البيت 
ومقابل��ة املجتم��ع تتحول فجاأة اىل ال�شخ�ش��ية 
الكارتوني��ة ال�ش��هرة " كا�ش��ر" وال يالحظه��ا 
اح��د حتى رجوعها! قد يكون املثال �ش��اخرا هنا 
لكنن��ا نعي�ض فع��ال كوميدي��ا �ش��وداويا او لرمبا 
اأره��اب اجتماعي ه��ذا لو تناولنا ق�ش��ية خوف 
الكثر من الن�ش��اء من النف�ش��يات املري�ش��ة التي 
تتاأهب دائما ل�رسق ال�ش��ور ال�شخ�ش��ية اخلا�شة 
ون�رسه��ا يف املواق��ع .. وليكن كذلك ما ال�ش��ر؟ 
ان ن�رس �ش��ورتي ال�شخ�ش��ية يعن��ي ن�رس وجهي 
ال��ذي اخاطب ب��ه اجلميع واواجه ب��ه املجتمع .. 
وعن هذا املو�ش��وع كان لنا حوارات �رسيعة مع 

بع�ض الن�شاء 
اأوله��ن كانت ال�ش��اعرة اآية من�ش��ور التي تقول ، 
منذ اليوم االأول لدخويل عامل الفي�ش��بوك و�شعت 
�ش��ورتي ال�شخ�ش��ية وحتى ال ابال��غ كان هناك 
بع���ض  قب��ل  م��ن  االأوىل  الوهل��ة  ا�ش��تغراب يف 
املع��ارف واالأً�ش��دقاء لك��ن يف نهاي��ة املطاف 
انا مل اأفعل �ش��يئا معيبا يف االأ�شل مل افعل �شيئا 
اأ�شال فهذا وجهي ، وجهي ذاته الذي يرافقني يف 
كل م��كان مل��اذا علي ان اتنكر بغ��ره يف مواقع 
التوا�ش��ل ؟ لي�ض لدي الثقة الكافية بنف�ش��ي؟ انا 
ع��ورة وعي��ب ؟ اأمتن��ى من كل الن�ش��اء التو�ش��ل 
اىل هذه القناعة واالأميان باأنف�ش��هن . فال�ش��ورة 
ال�شخ�ش��ية تعب��ر ع��ن الهوية احلقيق��ة ! الن كل 
م��ا نتناول��ه يف املواق��ع ه��و  تعبر ع��ن اآرائنا 
ومبادئن��ا وافكارنا فما بالن��ا اذا كانت كل هذه 

االأمور متخفية وراء �شورة م�شتعارة !
ام��ا حنن عبا���ض فتتحدث باأ�ش��ف الأنها تتمنى 
و�ش��ع �ش��ورتها ال�شخ�ش��ية على الفي�شبوك لكن 
رف���ض االأه��ل القاطع غالبا م��ا يقف يف وجهها 
ويحط��م رغبتها الأنهم ي��رون يف ذلك خروج عن 
االآداب والعرف ويف ال�ش��ياق ذاته حتدثت لنا عن 
زميلتها التي و�شعت �ش��ورتها ال�شخ�شية رغما 
ع��ن عائلتها والت��ي اأدى بها املط��اف اىل غرفة 

عناية يف اقرب م�شت�شفى .. من دون مبالغة!
م��ن جانب اخر ترى ابت�ش��ام ان اآخ��ر ما تفكر به 
ه��و و�ش��ع �ش��ورها ال�شخ�ش��ية فزوجها �ش��ديد 
الغرة عليها كذلك ان ال داعي الأن يرونها النا�ض 

الغرباء!
اأخرا ، ال ميكن اجلزم يف هذا املو�شوع كل �شيء 
يبق��ى ن�ش��بيا واحلك��م يف املط��اف االأخر يبقى 
معتمدا على درج��ة الثقافة والوعي الذي متتلكه 
املراأة والذي يحكمه اي�شا حميطها االأجتماعي !

برغم انتعاش السوق في المناسبة.. الصناعات المحلية تعجز عن تغطية مستلزمات عاشوراء 

مب��ا يف ذلك الالفتات واالأعالم، و�ش��ط ا�ش��تغراب 
العدي��د من املعنين من ع��دم تنبه احلكومة لذلك 
وا�ش��تثمار املنا�ش��بة وغره��ا، لتن�ش��يط الن��اجت 

املحلي.
ارتفاع الطلب على الرايات والالفتات 

امل�شتوردة
يق��ول التاجر يف �ش��وق ال�ش��ورجة، و�ش��ط بغداد، 
حمم��د را�ش��ي، يف حدي��ث �ش��حفي، اإن "ال�ش��وق 
�شهد انتعا�شًا كبراً مع حلول �شهر حمرم احلرام"، 
الالفت��ات  ا�ش��توردوا  التج��ار  "اأغل��ب  اأن  مبين��ا 
والرايات واالأقم�ش��ة واملالب�ض ال�ش��ود، باأكرث من 
ع���رسة مالي��ن دوالر". من جانبه يق��ول التاجر 
يف �ش��وق ال�ش��ورجة اأي�ش��ًا، كاظ��م ال�ش��ويلي، اإن 
"اأغل��ب الب�ش��ائع املوج��ودة يف ال�ش��وق حالي��ًا 
خا�شة ب�شهر حمرم نتيجة اإقبال النا�ض عليها ما 
اأنع�ض احلركة االقت�ش��ادية". وي�ش��يف ال�شويلي، 
يف حديث��ه، لقد "ا�ش��توردت ب�ش��اعة من ال�ش��ن 
تت�ش��من الفتات عزاء ورايات فيها �ش��ور لالإمام 
احل�ش��ن واخيه العبا���ض، واأخرى مكت��وب عليها 
عب��ارات متج��د واقع��ة الط��ف، قيمته��ا تق��ارب 
ال�200 األف دوالر"، م�ش��را اإىل اأن "جتاراً اآخرين 
ا�ش��توردوا ب�ش��ائع م��ن اإيران كونها مف�ش��لة يف 

ال�ش��وق على الرغم من ارتفاع �ش��عرها". اإىل ذلك 
يقول تاجر القما�ض يف ال�شورجة، علي ال�شاعدي، 
يف حديث، اإن "�ش��وق القما�ض ي�ش��هد اإقبااًل كبراً 
�ش��واء من �ش��غار التجار اأم املواطنن"، مو�شحا 
اأن "الطل��ب ينح���رس حاليًا على القما�ض االأ�ش��ود 
على اختالف جهات ا�ش��تراده كرتكيا واالإمارات 
"املبيع��ات  اأن  ال�ش��اعدي،  ويوؤك��د  وال�ش��ن". 
اآالف  اإىل  ت�ش��ل  ال�ش��ود  االأقم�ش��ة  م��ن  اليومي��ة 
االأمت��ار، ب�ش��عر يب��داأ من ثالث��ة �ش��عوداً اإىل 15 
األف دينار"، لكنه يرف�ض الك�شف عن املبلغ الذي 
ا�ش��تورد به االأقم�ش��ة مكتفيًا بالق��ول اإنه "يناهز 

ب�شعة ع�رسات االآالف من الدوالرات".
متديد �شاعات فتح املحال

ويق��ول �ش��احب الك�ش��ك لبيع املالب���ض اجلاهزة 
وال�شيوف املخ�ش�شة لالأطفال، ح�شن املو�شوي، 
اإن "ال�ش��وق ت�ش��هد انتعا�ش��ًا غر م�ش��بوق ا�ش��طر 
التجار واأ�ش��حاب املح��ال واالأك�ش��اك اإىل متديد 
عمله��م اإىل ما بع��د الع�رس بع��د اأن كانوا يغلقون 
عن��د الثانية بعد الظهر". وي�ش��يف املو�ش��وي، اأن 
"مالب���ض االأطف��ال اجلاهزة ذات االلوان ال�ش��ود، 
كالد�ش��ادي�ض والزي الهندي، ف�شاًل عن الزناجيل 
وال�ش��يوف التي ت�ش��تخدم يف التطبر خالل �ش��هر 
حم��رم، ت�ش��هد اإقبااًل كب��راً"، ع��ادا اأن "احلكومة 
ل��و كان��ت متتل��ك ال��ذكاء االقت�ش��ادي املطلوب 

ال�ش��تثمرت هذا املو�ش��م من خالل اإقامة م�شانع 
تنتج م�ش��تلزماته لتوفر مالي��ن الدوالرات التي 
تذه��ب للخ��ارج حالي��ًا". �ش��وق امل��واد الغذائية 
انتع���ض هو االآخر مع حلول ال�ش��هر احلرام، لتلبية 
متطلب��ات م��ا يع��رف �ش��عبيًا ب�"طبخ احل�ش��ن". 
وبه��ذا ال�ش��دد يق��ول تاج��ر امل��واد الغذائي��ة يف 
�ش��وق جميلة، �رسق��ي بغ��داد، علي القري�ش��ي، اإن 
"االإقبال كبر على املواد الغذائية كالرز وال�شكر 
وال�شاي ونومي الب�رسة والع�شائر التي ت�شتخدم 
يف جمال���ض الع��زاء خالل اأيام حمرم". وي�ش��يف 
القري�ش��ي، يف حديثه، اأن "املواد الغذائية متوفرة 
يف االأ�ش��واق بع��د اأن ق��ام التج��ار بتخزينها منذ 
ع��دة اأ�ش��هر حت�ش��بًا له��ذه االأي��ام التي ي�ش��مونها 
مو�ش��م حم��رم"، ويرج��ح اأن "يك��ون التج��ار ق��د 
�رسف��وا مئ��ات االآالف من ال��دوالرات ل�رساء تلك 
امل��واد". ب��دوره يقول التاج��ر يف �ش��وق جميلة، 
�شلمان ال�ش��وداين، اإن "االإقبال ت�شاعف على الرز  
واحلم���ض م��ع بداية �ش��هر حمرم، الأنهما اأ�ش��ا�ض 
اأكلة القيمة ال�ش��هرة اأيام حم��رم احلرام"، معربا 
عن ا�شفه الأن "العراق مل يفكر يف حتقيق االكتفاء 
الذات��ي من امل��واد املطلوبة خالل حم��رم وغره 
م��ن املنا�ش��بات الدينية ما يوج��ب على اجلهات 
احلكومي��ة املعنية ت��دارك هذا اخلل��ل الذي يكلف 

االقت�شاد الوطني مبالغ طائلة تذهب للخارج".

اللحوم لها ح�شة االأ�شد يف عا�شوراء
وال تقت���رس حرك��ة ال�ش��وق خ��الل حم��رم احلرام 
عل��ى املالب�ض وامل��واد الغذائية ح�ش��ب، اإمنا امتد 
االنتعا���ض ل�ش��وق املوا�ش��ي، حيث يك��رث االإقبال 
عليه��ا، كم��ا يق��ول الق�ش��اب يف �ش��وق احل��ي، 
مبدينة ال�ش��در، �رسقي بغداد، جن��م القرغويل، اإن 
"املواطن��ن بداأوا ب���رساء االأغن��ام واالأبقار قبل 
حلول �ش��هر حم��رم، لنحرها خالل اأيامه بح�ش��ب 
م��ا تنذره كل عائل��ة، ما اأدى اإىل زي��ادة الطلب". 
يذكر اأن من �ش��عائر حمرم احلرام، اأن تقوم االأ�رس 
العراقية بنحر املوا�شي وتوزيع حلمها على �شكان 
املنطق��ة، اأو طبخه واإقامة املوائد لهم. ويو�ش��ح 
الق�ش��اب، اأن "مبيعات املحل منذ عيد االأ�ش��حى 
املب��ارك وحت��ى مطل��ع حم��رم احل��رام جتاوزت 
ال�900 راأ�ض غنم ف�شاًل عن عدد اأقل من االأبقار" 
ويوؤك��د القرغ��ويل، اأن "اأ�ش��عار املوا�ش��ي �ش��هدت 
قفزة كبرة، اإذ اأرتفع �ش��عر راأ�ض الغنم الواحد من 
180 األف دينار اإىل اأكرث من 250 األف دينار"، 
ويعت��ر ذل��ك "طبيعي��ًا وفق��ًا لقاع��دة العر���ض 
والطل��ب". تطوي��ر ال�ش��ناعات ال�ش��غرة لتغطية 
م�ش��تلزمات عا�ش��وراء وترى ع�شو اللجنة املالية 
النيابي��ة، ماج��دة التميم��ي، اأن "احلكومة ينبغي 
اأن تطور قطاع ال�ش��ناعات ال�شغرة ا�شوة بباقي 
الدول الت��ي يعتمد %50 م��ن اإنتاجها االإجمايل 

املحلي على تلك ال�ش��ناعات". وتق��ول التميمي، 
يف حديثه��ا ،اإن "احلكومة ينبغي اأن تطور اأي�ش��ًا 
ال�ش��ناعات الفلكلورية وامله��ن املنزلية لتغطية 
حاج��ة ال�ش��وق وت�ش��غيل االأي��دي العامل��ة وعدم 
االعتماد على امل�ش��تورد"، وت�شتغرب من "اعتماد 
الع��راق عل��ى امل��واد امل�ش��توردة حتى يف اأب�ش��ط 
االأمور وال�ش��ناعات كم�شتقات االألبان بل وحتى 

املخلالت واملواد الن�شيجية".
وتك�ش��ف النائبة، عن "نيته��ا تفعيل فكرتها التي 
طرحتها عام 2010 با�شتحداث �شندوق احل�شن 
جلم��ع االأموال والترع��ات التي تذه��ب للمواكب 
�ش��غرة  م�ش��اريع  يف  وا�ش��تثمارها  احل�ش��ينية، 
لت�ش��غيل االأي��دي العامل��ة للق�ش��اء عل��ى البطالة 
وال�ش��لوكيات املنحرف��ة". وت�ش��تغرب التميم��ي، 
اأي�ش��ًا من "ا�شتراد الفتات واأعالم متجد احل�شن 
)ع( وواقع��ة الطف، من ال�ش��ن"، وتعدها "نكتة 
�شخيفة وحالة مزعجة الأن مثل تلك املواد ينبغي 
اأن ت�ش��نع يف العراق". وب�شاأن حجم املبالغ التي 
تذهب للخارج ال�ش��تراد الرايات ال�شود والفتات 
العزاء وغرها من املواد التي تدخل �شمن �شعائر 
حم��رم، توؤك��د النائبة، اأن ذلك "يت�ش��ح من خالل 
م��زاد البنك املركزي ال��ذي يبيع الدوالر للتجار"، 
وتلف��ت اإىل اأنه��ا "ك�ش��فت يف تقري��ر اأعدته خالل 
امل��دة م��ن 2006 لغاي��ة 2014، اأن %57 م��ن 

اإيرادات النفط تذهب يف مزاد العملة".

بغداد ـ متابعة

ي�شهم �شهر حمرم احلرام باإنعا�ش 
الأ�شواق العراقية، وزيادة الطلب 
على خمتلف املواد، وينقذ ال�شوق 
من "الك�شاد" الناجم عن تداعيات 

الأزمة املالية، لكن ذلك يوؤدي باملقابل 
اإىل اإخراج كمية كبرية من العملة 
ال�شعبة ل�شترياد خمتلف اللوازم 

اخلا�شة بـ"مرا�شيم عا�شوراء"، من 
اأقم�شة ومالب�ش �شود ومواد غذائية، 

وغريها من امل�شتلزمات، 

اأن تعي�ش املراأة 
يف جمتمع رجعي 

ذلك يعني ان تتقبل 
جتريدها من 

اأن�شانيتها والتعامل 
معها وفق النظام 

الأبوي الذي يتيح 
امتالكها كما هو حال 

حيازة قطعة الأر�ش ل 
كذات م�شتقلة 

توزيع حصص اغاثية للنازحين شرق الموصل

لجنة منافذ البصرة: نتوقع دخول مليون زائر لكربالء

استئناف ميسان: عدد المشمولين بقانون العفو 2758 متهما

نساء يتحدين األعراف.. ما العيب في وضع صورتي الشخصية في مواقع التواصل االجتماعي! 

بغ��داد � متابع��ة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، عن توزيع اأكرث من 9 اآالف 
ح�ش��ة اإغاثية للنازحن يف خميم ح�ش��ن �ش��امي �رسق املو�شل. وقال معاون 
رئي�ض غرفة عمليات الوزارة باإقليم كرد�ش��تان علي عبا�ض جهانكر يف بيان 
، اإن "الوزارة وزعت 9 اآالف و220 ح�ش��ة من امل�ش��اعدات االإغاثية بن االأ�رس 
النازحة يف خميم ح�ش��ن �ش��امي �رسقي املو�ش��ل متمثلة بالعيني��ة والغذائية 
واملنزلية". واأ�ش��اف جهانكر، اأن "احل�ش��ة ت�ش��منت 3 اآالف و700 بطانية 
ومثلها اأفر�شة و230 مدفاأة نفطية و530 �شلة غذائية جافة، ف�شال عن 830 

�شلة غذائية �رسيعة و230 �شيت مطبخ".

بغ��داد � متابعة : اأعلنت جلنة املنافذ احلدودية يف جمل�ض حمافظة الب�رسة ، 
عن دخول اأكرث من 40 جن�شية خمتلفة من منفذ ال�شالجمة احلدودي ، وفيما 
توقع��ت دخ��ول مليون زائر من خ��الل منافذ الب�رسة ، اكدت بان ال�ش��فارات 
العراقية يف الدول االأجنبية تقوم مبراقبة وت�شخي�ض الواقع االأمني للزائرين. 
وقال رئي�ض اللجنة مرت�شى ال�شحماين ، ان " حمافظة الب�رسة �شهدت دخول 
الزائرين ومن جميع اجلن�ش��يات اال�ش��يوية واالفريقية والعربية وقد و�ش��لت 
اىل اأكرث من 40 جن�ش��ية خمتلفة من منفذ ال�ش��الجمة احلدودي" ، مبينًا باأن 
"االعداد املتوقعة لدخول الزائرين ترتاوح من 750 الف زائر اىل مليون". 
واأو�ش��ح ال�ش��حماين ان "ال�ش��فارات العراقي��ة يف تل��ك ال��دول تق��وم مبراقبة 
وت�ش��خي�ض الواق��ع االأمن��ي للزائري��ن" م�ش��راً اىل ان "هن��اك تع��اون وثيق 
ب��ن املخابرات واال�ش��تخبارات واالمن الوطني يف الب�رسة لتاأمن و�ش��ول 
الزائري��ن اىل ح��دود حمافظ��ة النا�رسية ومل ن�ش��هد اأي معوق��ات والزائرين 

يدخلون بان�شيابية عالية".
وكان قائ��د عملي��ات الب���رسة الفري��ق الرك��ن جميل ال�ش��مري ق��د اعلن، عن 
دخ��ول 50 ال��ف زائر ايراين من منافذ حمافظة الب�رسة حتى اللحظة الأحياء 
اربعينية االمام احل�ش��ن عليه ال�ش��الم ، موؤكدا ا�ش��تكمال جميع اال�شتعدادات 

االدارية واخلدمية وال�شحية واالمنية ال�شتقبالهم.

بغ��داد � متابع��ة :اأعلنت رئا�ش��ة حمكمة ا�ش��تئناف مي�ش��ان االحتادية، 
ع��ن �ش��مول 2758 متهما بقانون العف��و، فيما ا�ش��ارت اىل ان حمكمة 

اجلنايات اأخلت �شبيل 216 متهما وحمكمة االأحداث 143 متهما.
وقال رئي�ض املحكمة القا�شي حممد حيدر يف حديث �شحفي، انه "بعد 
ورود التعليم��ات من جمل�ض الق�ش��اء االأعلى، با���رست املحاكم التابعة 
اىل رئا�ش��ة حمكمة اال�ش��تئناف اجلزائي��ة منها بتطبيق اأح��كام قانون 
العفو رقم 27 ل�ش��نة 2016 والبحث يف مدى �ش��مول املتهمن بفقرات 

القانون".
وا�ش��اف حيدر اأن "حماكم املحافظة باأق�ش��يتها ونواحيها وبعد جهد 
متوا�ش��ل م��ن املحاك��م والتدقي��ق امل�ش��تمر مت �ش��مول 2758 متهم��ا 
بقانون العفو"، م�ش��را اىل ان "ذلك جاء بح�ش��ب �شمول الفقرات الواردة 
يف القان��ون". واأعل��ن رئي�ض جمل�ض النواب �ش��ليم اجلبوري، يف 25 اب 
2016، ت�شويت الرملان على قانون العفو العام، فيما �شادقت رئا�شة 

اجلمهورية مطلع ايلول املا�شي، على القانون.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

المرور العامة: قطع 
جسر المثنى لمدة 

يومين

المثنى: ما يقارب الـ6 ماليين 
زائر مروا عبر المحافظة 

متوجهين الى كربالء


