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طبعة العراق 
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مثل اهواء الدموي الذين حكموا
متمـنيًا العراق في حـقب سابقـة) 
لـ(شـــهــــداء احلــــشـــد الــــشــــعـــبي
والـقـوات االمــنـيـة اجلــنـة االبـديـة
ن شـارك ولـعـوائـلـهم واالحـيـاء 
في صنع هذا النصر الفخر الدائم
الذي لن يـتمـكن انـتزاعه مـنهم اي
نظام مستـقبلي وللعـراقي كلهم
الـفــخـر والــعـزة). وكــتب الـروائي
احـمــد سـعــداوي (اجملـد لــشـهـداء
الــعـــراق من اجلـــيش والــشـــرطــة
االحتــاديـــة واحلـــشـــد الـــشــعـــبي
تـطوع في هذا والبيشـمركة وا
الـــيــــوم يــــوم االنـــتــــصــــار عـــلى
الـتـطرّف الـداعـشـي وأملـنـا بـذلك
الــيـــوم الـــذي نـــنـــتــهـي به من كل
أشــــكــــال الــــتــــطــــرّف واالنــــغالق
والـتــعـصّب والــتـخــلّف والـفــسـاد
واالجـــرام). وكــــتب اســـتــــاذ عـــلم
االجتـمـاع الدكـتـور محـمـد السـهر
ـنـاسـبـة الـذكـرى األولى إلعالن )
الـــــنـــــصـــــر عـــــلى داعش ارى ان
النـصـر ال يـتـحـقق بـكـسب مـعارك
ا وإ حربيـة على األرض فـحسب
بـــالـــعـــمـل اجلـــاد عـــلـى تـــفـــكـــيك
ـنـظــومـة الـتي انــتـجت اإلرهـاب ا
وعلى رأسها الفساد واحملاصصة
ؤامرات اخلارجية).بدوره حيا وا
اخملـطط الــعـمــراني مــؤيـد األديب
ابطـال احلـشـد الـشـعـبي والـقوات
االمـنـيـة وقـال انه لـوال تـضـحـيات
العراقي وفتـوى اجلهاد الكفائي
لـكـان (مــلـعب الـشــعب الـدولي قـد
حتــــول الـى مــــقـــــبــــرة لـــــقـــــتــــلى
التصفيات الطائفية) . وألصبحت
مديـنـة الصـدر مـحاصـرة وقـطعت
ـؤدية لها ولدخلت جميع الطرق ا
احلـسـبـة الـشــورجـة ومـنـعت بـيع
وتــــداول الـــســــكــــائــــر وعـــاقــــبت
مستخدميها باجللد وسط السوق
ولــفـتـك بــاجلـمــيـع نـقـص الــغـذاء
والــــدواء مــــتـــســــائـالً (هل لك ان
تـتـحـمل هــذا الـواقع لـوال احلـشـد
الـذي مـنع حـدوث هـذه الـكوارث 
فــشــكــرا لــلــمــرجــعــيــة الــرشــيـدة
تمثلة باإلمـام السيستاني). كما ا
نـــشــر مـــســـتـــخـــدمـــو الــتـــواصل
االجتـماعي عـلى صـفحـاتهم امس
صـور الــشــهــداء مـزدانــة بــالــعـلم
ـنـاسـبة مع العـراقي . وتـزامـنت ا
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احـيــا الــعـراقــيــون امس الــذكـرى
االولى لــتـــحــقــيـق الــنــصـــر عــلى
دن تنظيم داعش وحترير جميع ا
من بـراثـنه مــبـتـهــلـ الى الـله ان
يحفظ العـراق وشعبه من كل شر
ـرافق فـيــمـا ازدانـت الـشــوارع وا
الـعـامــة ونـقـاط الــتـفـتــيش نـهـارًا
ـــظـــاهــر الـــبـــهـــجـــة تـــمـــهـــيــدًا
ألحتـفـاالت عـامـة واطالق االلـعاب
الـنـاريـة مـسـاء. وتـوقـفت احلـركـة
في بـغــداد واحملــافـظــات بـحــلـول
الـسـاعــة الـواحـدة مـن ظـهـر امس
لـيـتـلــوا اجلـمـيع ســورة الـفـاحتـة
تــرحـــمــا عـــلى شـــهــداء الـــعــراق
تــاركــ اعـــمــالـــهم ومــركـــبــاتــهم
لـــلـــوقــــوف اجالال لـــلــــشـــهـــداء .
وأظهرت مقـاطع تلفـزيونية يـثتها
الــفـضــائــيــات مــشـاهــد مــهــيــبـة
لـــتـــوقف احلـــركـــة في الـــشـــوارع
واالســـــواق مع صـــــمت مـــــطـــــبق
يـــتــخـــلـــلـــهـــمـــا تالوة الـــفـــاحتــة

وإستذكار الشهداء.
وكانت احلكـومة قد دعت في وقت
ســــابق الـى احــــتــــفــــاالت عــــامـــة
واطالق االلعاب النـارية في عموم
الـعـراق مــسـاء االثــنـ ابـتــهـاجًـا
بــالــذكـــرى االولى لــلــنـــصــر عــلى
داعش والى رفع االعالم العـراقـية
ـــؤســــســــات والــــبــــيـــوت فــــوق ا
والـشــوارع والــســيــارات وتــبـادل
التهاني كمـا قررت تعطيل الدوام
الـرســمي لـيــوم امس. واسـتــذكـر
نـاشــطـون عــلى مـواقع الــتـواصل
االجــــتـــــمـــــاعي احلـــــدث وأكــــدوا
قبلة ضرورة مواجهة التحديات ا
من اجل استـكـمـال صورة الـنـصر
ترجم بهـجة.وكـتب االعالمي وا ا
ـوسـوي  في صفـحـته على رضا ا
ـرة الوحـيدة في فيـسبـوك انها (ا
حيـاتي الـتي احس فـيـهـا بـالـزهو
والـــفــــخــــر وانـــا احــــتـــفـل مع كل
الـــعــــراقـــيــــ بـــالــــذكـــرى االولى
النـــتـــصـــار كل الـــعـــراق عـــلى كل
الـــدواعـش ومن روج لــــهم ومـــول
آلـتــهم االعالمــيــة ومــتـفــجــراتـهم
وجـــــلــــبـــــهـم الى ارض الـــــعــــراق
الطاهـرة  فكل ما كـنا نطـلق عليه
ا انتـصارات لـم يكن حـقـيقـة وا
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{ بـغداد - ا ف ب: رغم أنـها كانت
شـاهـدة عـلى أسوأ احلـقـبـات التي
مــر بـهـا أيــزيـديـو الــعـراق جل مـا
تـــســـعى إلـــيـه نــاديـــا مـــراد الـــتي
تـسلـمت امس االثـن جائـزة نوبل
لــلـــسالم هــو أن يــســاق عــنــاصــر
تـنظيم داعش إلى احملكمة لتحقيق
الـعـدالـة. هذه الـشـابـة ذات األعوام
اخلــمـســة والـعـشــرين خـرجت من
ـعانـاة إلى مدافـعة شـرسة صـلب ا
عن حـقوق الطائفة األيزيدية حتى
فـــــوزهـــــا في  25 تـــــشـــــرين األول
بـجـائزة نـوبل للـسالم. بـعد فـوزها
بـاجلـائـزة قـالت مـراد من واشـنطن
إن (الــعــدالـة ال تــعـني قــتل جــمـيع
أعـــضـــاء داعش الـــذيـن ارتـــكـــبــوا
اجلــــــــرائـم ضـــــــــدنــــــــا بـل هي أن
يـــواجــهــوا مـــحــاكـــمــة قــانـــونــيــة
ورؤيـتهم يـعتـرفون بـاجلرائم التي
ارتــــكــــبـــوهــــا ضــــد األيـــزيــــديـــ
ومـعاقـبتـهم على تـلك اجلرائم على
وجـه الــتــحــديــد). ذلك ألن الــفــتــاة
صـاحـبـة الوجـه الشـاحب والـشـعر
الـبـني الـطويل الـتي كـانت تـعيش
حـياة هادئة في قريتها كوجو على
أطـــراف قـــضــاء ســـنـــجـــار مــعـــقل
نطقة اجلبلية األيـزيدي في تلك ا
فـي شـــمــــال غـــرب الــــعــــراق عـــلى

احلــدود مع سـوريـا رأت حــيـاتـهـا
تــتــحـول إلى ظالم بــعــد اجـتــيـاح
تـنظيم داعش بلدتها في آب 2014
فــقـتل أبــنـاء ديـانــتـهــا من الـرجـال
واألطـفال وحول الـنساء وهي من
بـــيــنـــهن إلى ســـبـــايــا. اســـتــولى
االرهـابـيـون آنـذاك عـلـى مـسـاحات
شـاسـعة في شـمـال العـراق وغربه
إثــر هــجـوم كــاسح تــقـهــقــر أمـامه
اجلـيش العراقي وارتـكبوا مجازر

طالت أبناء غالبية األقليات. 
وكــان عـدد األيـزيــديـ في الـعـراق
يـــــــــــبــلغ  550 ألـف نــســمــة قــبل
دخـول تـنـظـيم داعش هـاجـر نـحو
مــئـة ألف مـنــهم فـيــمـا فـر آخـرون
إلـى إقـلــيم كـردســتـان الــعـراق . لم
تــتـوقـف نـاديــا مـراد حــتى يـومــنـا
ـياء هـذا كـما هي حـال صديـقتـها 
حـاجي بـشـار الـتي حصـلت مـعـها
عـــلى جــائــزة ســـاخــاروف حلــريــة
ان األوروبي في الـتـعبـير مـن البـر
الـعـام  2016 عـن التـذكـيـر بـوجود
أكثر من ثالثة آالف أيزيدي مفقود
ـا ال يـزالـون أسـرى لدى داعش. ر
فـي مـنتـصـف أيـلول  2016 عـيـنت
ـتحـدة للـدفاع مـراد سفـيرة لأل ا
عن كـرامة ضحايا االجتـار بالبشر
وخـــــصـــــوصـــــا مـــــا تـــــعـــــرض له

6

W¹UMÐ w  o¹dŠ Ÿôb½≈

 WOŁ—U(UÐ ¡U³Þ√

األيـزيديون.خطفت مراد من قريتها
وصل مـعقل ثـم نقـلت إلى مديـنـة ا
تــنــظـــيم داعش  حــيــنــهــا وكــانت
بــدايـة كـابـوس دام ألشــهـر بـعـدمـا
تــعـرضـت لـلــتـعــذيب واالغـتــصـاب
اجلـمـاعي قـبل أن تُبـاع سـبيـاً بـعد
أن أرغـــــمت عـــــلى الـــــتــــخـــــلي عن
ديــانـتــهـا األيــزيـديــة الـتي يــعـدهـا
ـتـطـرف كــفـرا وعـبـادة الــتـنـظـيـم ا

للشيطان. 
وتـعود الـديانـة األيزيـدية إلى آالف
الـسنوات ح انبـثقت من الديانة
ـة في بالد مـا ب الـبـابـلـيـة الـقـد
الـنهرين. وفي أحد خـطاباتها أمام
مـجلس األمن الدولي في نيويورك
حتـدثت نـاديا عـن زواجهـا من أحد
خــاطــفــيــهـا الــذي كــان يــضــربــهـا
ويــرغــمـهــا عــلى الـتــبــرج وارتـداء
مالبـس تبـرز مـفـاتنـهـا. بـعـيد ذلك
ـســاعــدة أسـرة قــررت الــهــرب. و
ــوصل كــانت تــقـيم مــســلـمــة من ا
عـنـدهـا حـصـلت نـاديـا عـلى هـوية
ســــمـــحت لــــهـــا بــــاالنـــتــــقـــال إلى

كردستان العراق. 
وبـعـد هربـها عـاشت الـشابـة التي
تـقول إنها فـقدت ستة من أشـقائها
ووالــدتــهــا في الــنــزاع في مــخـيم
لـالجـــئــــ في كــــردســـتــــان حـــيث

عبد الوهاب الساعدي

اعالن حـكـومي عن فــتح تـدريـجي
للمنـطقة اخلـضراء بحـسب وثيقة
لألمانة العامة جمللس الوزراء في
وثـيـقـة انه (تـزامـنـاً مع االحـتـفـال
بـــيـــوم الـــنـــصـــر الـــعـــراقي عـــلى
عــــصــــابــــات داعش اإلرهــــابــــيــــة
وحترير أراضيـنا الطـاهرة سيتم
االفــتـــتــاح الــتـــدريــجـي لــشــوارع
ـنــطــقـة اخلــضـراء مـن الـســاعـة ا
اخلـــامـــســـة مــــســـــــــــاءً لـــغـــايـــة
الــعـــاشـــرة مــســـاءً بـــدءاً من يــوم
ــــوافق 2018/12/10 االثـــنــــ ا
) مـشــيـرة الى انه ـدة أسـبــوعـ
ــدة أعاله تــقــو (ســيــتم خالل ا
ـا الــتــجــربــة والــتـوسـع فــيــهــا 
). في ــواطـــنـــ يـــضــمـن راحـــة ا
سؤول غضون ذلك  هنأ كـبار ا
الـشـعب بـذكـرى الـنصـر مـؤكـدين
ان النصر يبـقى منقوصًا من دون
الــقـــضــاء عـــلى الــفـــســاد االداري
الي وحتـسـ الـواقع اخلدمي وا
وجناح العمـلية السـياسية . وأكد
رئـيس اجلـمــهـوريــة بـرهم صـالح
ضرورة إكـمـال النـصـر العـسـكري
عـــلـى داعش بـــنــــصـــر ســــيـــاسي
واجتـماعـي وثقـافي يلـيق بـتاريخ
الـــعـــراق وشـــعـــبه. ونـــقل بـــيـــان
رئـاسي عن صـالح قـوله في كـلـمـة
وجــهـــهــا لـــلــشـــعب أن (الــنـــصــر
ســــيـــــكـــــون نــــاجـــــزاً واالرهــــاب
سيـنـدحر نـهـائيـاً وذلك بـشجـاعة
وجرأة الـتـقـدم إلجنـاز الـكـثـير في
مواجـهـة الـفـسـاد والـقـضـاء على
الــبــطــالــة وحتــســ اخلــدمــات
وعـــودة الـــنـــازحـــ الى مـــدنـــهم
وقراهم والـعـمل دوليـا وإقـليـمـيا
لـــلـــوصـــول إلى مـــنـــطـــقـــة آمـــنــة
ومسـتـقـرة خـالـيـة من الـنـزاعات)
داعيًا الى (الـعمل احلـثيث محـلياً
وإقــلــيــمــيــاً عــلى تــهــيــئــة مــنــاخ
سـياسـي إيـجابـي يـدعم مـحاوالت
اإلصالح احلــقـيــقي واالســتــعـداد
ــرحــلـــة مــا بــعــد حتــريــر اجلــاد 
الــــــــــــــعـــــــــــــــراق مـن اإلرهــــــــــــــاب
الـــداعـــشي). بـــدوره أكـــد رئـــيس
ــهـدي خالل الـوزراء عــادل عـبــد ا
كــلــمــة ألــقــاهـــا في االحــتــفــالــيــة
نـاسبة ركزيـة لوزارة الـدفاع بـا ا
ان (فتوى اجلهاد الكفائي ستبقى
عالمــة مــضــيـــئــة في تــاريخ هــذا
الشعب والوطن فمنها انطلق الرد
احلــــاسم وهـي الــــتـي دقت اسس
االنــتــصـــار وحتت ظــلـــهــا تــدافع
الـشـبـاب والـشـيب واسـتـرخـصـوا
ارواحهم ونـالوا احـدى احلسـن
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 قـال عـضو مـفوضـية حـقوق االنـسان
في الـعراق هيمن باجالن ان مخيمات
الـنـازحـ  تـشـهد اوضـاعـاً مـأسـاوية
بـسـبب الـفـيـضـانـات والـسـيـول ودعا
احلــكـومــة بـســرعـة الــتـدخل لــتـقـد
ـساعدات الـعاجلـة خمليمـات النزوح ا
وضـــرورة وضع اخلـــطط الـــعــاجـــلــة
لــوقـايــتــهم من الــكـوارث االنــسـانــيـة
كــالــســيـول والــفــيــضــانـات. واوضح
باجالن ان (استمرار معاناة النازح
وعــدم تــمــكــيــنــهم عــلى الــعــودة الى
مــنـاطـقـهم االصــلـيـة سـيــعـقـد االمـور
واطن بـشكل اكبر ويخلق فجوة ب ا
ـــســـؤولــة عـــنه).  وأكــد واجلـــهــات ا
علـومات الواردة من مكتب (بـحسب ا
ــفــوضـيــة في نــيـنــوى ان االوضـاع ا
االنـسانـية في مـخيـمات الـنازح في
ديـبـكة سـيئـة جـدا  وسبـبت بـتشـريد
اكـثر من   130 عـائـلة نـازحـة نتـيـجة

جـرف خـيمـهم وجعـلـتهم بـدون مأوى
ومــأكل مـنـاشـداً احلـكــومـة الـعـراقـيـة
لـوضع خطة عـاجلة لـوقاية اخملـيمات
االخــــرى من تــــعــــرضــــهم الى نــــفس
ــعـــانــاة تــزامــنــاً مـع حــلــول فــصل ا
الــشـــتــاء وهــطــول االمــطــار بــغــزارة
وإيـــجـــاد حــــلـــول نـــاجـــحـــة تـــنـــهي
مـعـانـاتـهم. حـقـوق االنـسـان والـسـبل
الـكـفـيلـة بـرصـد حاالت الـتـعـذيب بكل
اشـكـاله) . وكانت نـحو 100 قـرية في
مـحافـظة نيـنوى قد تـعرضت للـسيول
واضـطــر سـكـانـهـا الى الـنـزوح فـيـمـا
تـمكنت عناصـر الشرطة االحتادية من
اجـالء عوائل نحو 15 قـرية في قضاء
الـدبس وقـالت تـقـاريـر امس ان جـسر
طـــوزخـــورمــاتـــو الــرئـــيس تـــعــرض
لالنـهـيـار نـتـيـجـة الـسـيـول واصـدرت
االنــواء اجلـويـة في اقـلــيم كـردسـتـان
جـداول بـكمـيات االمـطـار التي هـطلت
عـــلى مـــدن االقـــلــيـم خالل االســـبــوع

اضي. ا
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ردت احملــكــمـة االحتــاديــة الـعــلــيـا
طـــعـــنـــاً بـــعـــدم دســـتـــوريـــة مــادة
تــخـصص لــذوي الـشــهـداء نــسـبـة
مـعــيـنـة من الـقـبـول في الـدراسـات
االولــيـة والــعـلــيـا مــؤكـدة أن هـذا
احلـق جـاء وفــاءً لــدمــاء الــشــهـداء
الـــــتي ســـــالـت خـــــدمــــة لـــــلـــــوطن
ـتـحـدث الـرسمي وحـمـايـته.وقـال ا
لـلمحكـمة إياس السـاموك في بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (احملـكـمة
االحتـاديـة العـلـيـا عقـدت جـلسـتـها
بـرئـاسة الـقـاضي مدحت احملـمود
وحـضـور الـقـضـاة االعـضـاء كـافـة
ونــظــرت طـعــنـاً بــعــدم دسـتـــوريـة
ــــادة  17 ســــابـــعــــاً من قــــانـــون ا
مـــؤســســة الــســــجـــــــــــنــاء رقم 2

لسنة 2016).
ــدعــيـة وأضــاف الــســامــوك أن (ا
اســتـنــدت في طـعــنـهـا إلـى احـكـام
ـــادتــ  14و  16 مـن دســـــتــــور ا

جمهورية العراق لسنة 2005).
واشـــار إلى أن "احملـــكــمـــة وجــدت
ادة  17 ولـدى الرجـوع إلى نص ا
سـابعاً مـوضوع الطـعن انها تنص
عــلى (تـخــصص نـسـبــة ال تـقل عن
قاعد 10 ائـة من ا ئة عـشرة با بـا
الــدراسـيـة اســتـثـنــاءً من الـشـروط
والـتـعـلـيـمـات احملـددة لـلـقـبـول في

الـدراسـات االولـيـة والـعـلـيـا لـذوي
ــا ال يــقـل عن مــقــعــد الـــشــهــداء 
واحــد في كل اخـتـصـاص ويـكـون
ـقاعد فيـما بينهم الـتنافس على ا
ئة) عشرة وتـخصص نسبة  10با
ـائــة لــذوي شــهــداء احلــشـد مـن ا
الــشـعـبي كـمــا يـلي: أ- الـدراسـات
الـــعـــلــيـــا والـــبــعـــثـــات والــزمالت
ـــبــادرات الــعــلـــمــيــة في وزارة وا
الـتـعـلـيم العـالي والـبـحث الـعـلمي
واجلـهـات احلـكومـيـة االخرى. ب-
الـــدراســات اجلـــامــعـــيــة االولـــيــة
ـــســـائـــيــة. ت- الـــصـــبـــاحــيـــة وا
ــدنــيــة ــعــاهــد ا الــدراســـات في ا
والـعـسكـرية والـقضـائيـة واالمنـية
ــؤســسـات فـي كــافــة الــوزارات وا
احلـكـومـيـة).واضـاف أن (احملـكـمة
االحتـاديـة الـعلـيـا رجعت إلى نص
ــادتـ  14و 16مـن الـــدســـتـــور ا
ــدعــيـة والــتي اســتــنــدت الـيــهــا ا
تــقـريـر طــعـنـهــا بـعـدم دســتــوريـة
ـــادة  17 ســــابـــعـــاً مـن قـــانـــون ا
مــؤســـســة الــشــهــداء فــوجــدت أن
ادة  14 مـن الدستور تنص على ا
الـعراقيون متساوون امام القانون
دون تـــمــيــيــز بـــســبب اجلــنس أو
الــعــرق أو الــقــومـيــة أو االصل أو
ــــذهب أو الـــــلــــون أو الــــديـن أو ا
ــــعـــتــــقـــد أو الــــرأي أو الـــوضع ا

االقتصادي أو االجتماعي)".

واقـتـصـادي عـند ذوي الـشـهـيد من
ـكن ـسـلـمـة ال  الـطــلـبـة وبـهـذه ا
مـسـاواتـهم بـالطـلـبـة من غـير ذوي
الـشـهـداء عن التـنـافس). ونوه إلى
أن "احملــكـــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا
شـددت على أن تكافؤ الفرص الذي
ادة  16 من الدستور نصت عليه ا
فــأنه يــذهـب إلى اتــاحــة الــفــرصـة
امـام الـشـريحـة الـواحدة لـلـوصول
إلـى هـدفــهـا عــنــد الـتــنـافس وذوا
الــشـهـداء لــيـسـوا من شــريـحـة من
تحدث غـير ذوي الشهداء).وأورد ا
الـرسمي أن (احملكمة ذهبت إلى أن
مبدا حماية ذوي الشهداء ورعايته
ــادة  30 ثـــانـــيــاً من ســـنـــده في ا
الـدسـتـور سـيمـا في حـالـة الـيـتيم
الـتي تظـهر في صفـوف الطـلبة من
ذوي الـــشــهــداء عن الـــتــنــافس مع
غـيـرهم). ومـضـى إلى أن (احملـكـمة
االحتـادية العليا قضت بأن مجلس
ـادة 17 الــنــواب عــنـد تــشــريــعه ا
ســــابـــعـــاً مـن قـــانـــون مــــؤســـســـة
الــــشـــهــــداء قـــد راعـى ذلك وخص
ذوي الـــشــهــداء بـــامــتــيـــاز مــعــ
ونـسبة عن التنافس في غيرهم في
الــقــبـول بــالـدراســة ومن خــيـاراته
ـنصـوص عـليـها في الـتـشريـعيـة ا
ـــــادة  61 اوال مـن الــــدســـــتــــور ا
وقـررت رد الدعوى لعـدم استنادها

إلى سند من الدستور).

ــادة 16مـن الــدســتــور وزاد (أمـــا ا
فـوجـدت احملـكـمة أن نـصـهـا كاالتي
تـكـافـؤ الفـرص حق مـكفـول جلـميع
الــعــراقـيــ وتـكــفل الــدولـة اتــخـاذ

االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك).
ولــفت الى أن (احملــكـمــة االحتـاديـة
الــعـــلــيــا أكــدت من دراســة الــطــعن
ـــادتـــ الــدســـتـــوريـــتــ الـــتي وا
ــسـاواة ــدعــيــة أن ا اعــتــمــدتــهـا ا
ـــــادة  14 مـن ــــــقـــــصــــــودة في ا ا
الـدسـتـور بـ الـفـئـة الـواحدة وفق
الــــضـــوابط الــــتي اوردتــــهـــا هـــذه
ـادة).وتابع السـاموك ان (احملكمة ا
ذكــرت أنه اذا مـا تــخـلـف احـد هـذه
الـضوابط في فئة من الفئات قياساً
لــلـفـئـات االخــرى أو كـانت فـئـة من
ا ال تتـميز به هـذه الفـئات تتـميـز 
ساواة الـفئـات االخرى فـأن مبـدأ ا
ـــــادة  14 مـن ــــــقـــــصــــــودة في ا ا
كن تطبيقه الـدستور ال يظهـر وال 
عـنـد الـتـنـافس). وقـال أن (احملـكـمة
أكــدت أن هــذا احلــال يــنــطـبـق بـ
ذوي الـشـهـداء من الـطلـبـة وغـيرهم
من الـطـلـبـة من غيـر ذوي الـشـهداء
يـيزهم فـذوا الشـهداء من الـطلـبه 
عن غـيرهـم عند الـتنـافس تتـمتـعهم
بـصـفـة كـان ثـمـنـهـا دم الـشـهيـد من
ذويــــهم الــــذي قـــدمه فــــداء الـــوطن
وحلـمايته وما نتج عن االستشهاد
مـن حـــــرمـــــان اســـــري وعــــــاطـــــفي
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الــسـفــراء الـتــزام دولـهم بــاالتـفـاق
الــدولي بـشــأن الـبـرنــامج الـنـووي
االيـــرانـي ودعـــمـــهم لـــلـــعـــراق في
مـــوقــفه وحــمـــايــته مـن تــأثــيــرات
الــعـقـوبـات.  واكـد الــسـفـراء رغـبـة
الــدول االوربـــيــة الــثالث بــالــعــمل
ـشتـرك مع العراق مـشددين على ا
ـــنـــهج الـــذي وضــعـــته (تـــقـــارب ا
احلــكـومــة الـعــراقـيـة اجلــديـدة مع
ـتـبـنـيـات االسـاسـيـة لـهـذه الدول ا
ــــــا في ذلـك مــــــواقف الــــــعـــــراق
ــتــوازنـة االقــلــيــمــيـة والــدولــيــة ا
والـساعيـة الى اقامة عالقـات طيبة
مـع اجلـمـيع ( مـؤكـدين أن (دولـهم
تـــــنـــــظـــــر الـى الـــــعـــــراق كـــــقـــــوة
سـتـراتيـجيـة واقـتصـادية اقـلـيمـية

مهمة).  
وإســـــــتــــــقــــــبـل رئــــــيـس احلــــــزب
قـراطي الكـردستـاني مـسعود الـد
ـــنـــتــجع الـــبـــارزاني  في مـــقــره 

ـــحـــافــظـــة اربـــيل صـالح الــديـن 
الــسـفـيــر الـبــريـطـاني لــدى بـغـداد
رافق له. جـون ويـليـكس  والوفـد ا
وجــــــرى خالل الــــــلـــــقــــــاء  بـــــحث
األوضــاع الـسـيــاسـيــة في الـعـراق
ـــنــطـــقــة وخـــطـــوات تــشـــكــيل وا
احلــكـــومــة اجلــديــدة في الــعــراق
والـتـحـديات الـتي تـواجه الـعمـلـية

السياسية.
 وسلط السفير البريطاني  الضوء
عـــلـى أهـــمـــيـــة زيـــارة الـــبـــارزاني
األخــيـرة الى بـغـداد وتــداعـيـاتـهـا
ـــهــمــة واصـــفــاً تـــلك الـــزيــارة بـ(ا

ؤثرة).  وا
وجــرى الــتــأكــيــد  أن إنــتــخــابــات
مـجلس النواب  وتشـكيل احلكومة
 اجلــديـدة ســنـحــا لـوجــود فـرصـة
وأجـواء جـديـدة لـتـعـزيـز الـعالقات
ـشكالت بـ أربـيل وبـغـداد وحل ا
ـادة  140 مـن الـدسـتور وتـنـفـيـذ ا

الـــعــــراقي. وبـــشـــأن األوضـــاع في
كــركــوك  أكـدا اجلــانـبــان ضـرورة
كـونات في إدارة مـشـاركة جـمـيع ا

دينة. ا
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الــذي أحـيل لـلــتـقـاعـد بــعـد بـلـوغه
الــــسـن الــــقــــانــــونـي لــــلــــخــــدمــــة
الــعــسـكــريـة).ويــحــظى الـســاعـدي
دن الـتي قاد بـشـعبـية كـبيـرة في ا
فـيهـا عمـليـات التـحريـر من تنـظيم
ــــوصل الـــتي داعـش والســـيـــمـــا ا
صـنع اهـلـهـا له جداريـة كـبـيرة في
ــهـنــيـة اجلــانب االيــسـر بــســبب ا
واالخالق الـعسكرية الـوطنية التي
ظــهــر بــهــا وهــو يــحــاول جتـنــيب
ـدنيـ اخلسائـر خالل العمـليات ا

احلربية.
فـي ســــيــــاق آخــــر بــــحث  رئــــيس
ـــهـــدي مع الـــوزراء عــــادل عـــبـــد ا
ســفــراء دول بـريــطـانــيــا وفـرنــسـا
ـانيا في بـغداد تعـزيز العالقات وا
مـع هــــــــــذه الـــــــــدول واالوضـــــــــاع
الــســـيــاســيــة ودعم الــعــراق خالل
ــقـــبـــلـــة اضــافـــة الى ـــرحـــلـــة ا ا
ــــنــــطــــقــــة. واكــــد االوضــــاع فـي ا
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انـــدلع حـــريق في بـــنــايـــة طــبـــيــة
ـنطـقة احلارثـية في بغـداد مساء
ـــــتـــــحــــــدث بـــــاسم امـس.وقـــــال ا
الــداخــلـيــة الــلـواء ســعــد مـعن في
دني تكافح بـيان ان (فرق الدفـاع ا
حـريـقا نـشب في بـنـاية تـتـكون من
طـابـقـ عـبـارة عن عـيـادات طـبـيـة
ـــنــــطـــقـــة فـي شـــارع الــــكـــنــــدي 
احلـارثـية بـبـغداد) مـشـيراً الى ان
ـدني تـقـوم بـإنـقـاذ (فـرق الــدفـاع ا
ـوجودين داخل البـناية من خالل ا
الــــــــــــــســاللـم واحلــــــــــــــادث حتـت
الـسـيـطـرة). وألـقت قـوة أمـنـيـة في
الـــنــاصــريـــة الــقــبض عـــلى ثالثــة
مــتــهــمــ صــادر بــحــقــهم حــكــمـا
ـؤبـد من بـيـنـهم  مـتهم بـالـسـجن ا
يــبـلغ عـمـره  88 عــامـاً.وقـال بـيـان
لـــقـــيـــادة شــرطـــة ذي قـــار انه (من
ستمرة للمطلوب ـتابعة ا خالل ا
لــلـقــضــاء اسـتــطـاع مــركـز شــرطـة
الـرفاعي حتـديد مـكان وجـود ثالثة
ـطـلوبـ لـلقـضـاء بعـد إجراء من ا
نـطقة احلـفرية الـتحـري االصولي 
بــنـاحــيـة الــفـجــر شـمــال ذي قـار)
تهم مـؤكداً (إلقاء القـبض على ا

الـثالثـة الـذيـ يـرمـز ألسـمـائـهم -
ــتـهم - م. ج. ن. م -  88 عـامـاً ,وا
تهم -أ. ح. ن ح. ن -  41 عاما و ا
-  34 عــامـاً الشـتـراكــهم بـارتـكـاب
ـة قـتل مـطـلع تـشـرين الـثاني جـر
عــــام  2004 فـي قــــريــــة الــــســـادة
االخــــوان ).وأشــــار الــــبــــيــــان الى

(صـــدور حــكـم غــيـــابي بــالـــســجن
). من جـهة ـطـلـوبـ ـؤبـد بـحق ا ا
اخـــرى الـــقـت الـــقـــوات االمـــنـــيــة
ـولـي  تنـظـيم الـقـبض عـلى احـد 
داعش فـي كمـ بـقـضـاء الـفـلـوجة
في مــحـافـظــة االنـبـار. وقــال بـيـان
لالسـتخبـارات العسكـرية ان(مفارز
مـديـريـة االستـخـبـارات العـسـكـرية
فـي الـــــفـــــرقـــــة  14 اســــــتـــــدرجت
بــالـتــعـاون مع قــسم اسـتــخـبـارات
ـولي عصابات شـرق االنبار احد 
ـهـمــ الى كـمــ مـحـكم داعـش ا
نـصب له في قضاء الفلوجة والقت
الــــقـــبـض عـــلــــيه) مـــوضــــحـــاً ان
(االرهـابي كان يقـوم بجمع االموال
لـــداعش من االتـــاوات والــتـــهــديــد
ـواطــنـ واالعــتــداء عـلى امــوال ا
قــبل الــتــحــريــر ). كــمــا ألـقـت قـوة
أمــنـيــة في نــيـنــوى  الـقــبض عـلى
ـهـمـة) في داعش. أحـد (الـرؤوس ا
وقــال بــيــان آخــر لـالســتــخــبـارات
الـعسـكرية ان مـفارز االستـخبارات
ــهــمــة أطـــاحت بـ(أحــد الــرؤوس ا
لـعصـابات داعـش االرهابـية والذي
كـان والده يـعمل حـارساً شـخصـياً
ــا يــســمى بــرئــيس ديــوان زراعـة
واليـة نيـنوى في داعش في منـطقة
دينة كـوكجلي في اجلانب األيسر 
ـــــوصل).وأضــــاف الـــــبــــيــــان ان ا
االرهـــــابي (هـــــو أحـــــد الـــــســــراق
ـبــتـزين لـلـمـزارعـ وتـهـديـدهم وا
بــــــــــدفـع االمـــــــــوال لــــــــــداعـش من
مــنــتــجـاتــهم الــزراعــيــة مــســتـغالً

منصب والده).

الـنـصـر او الـشــهـادة).وحـيـا عـبـد
ـهـدي (قـوات اجليـش والـشـرطة ا
ومـــكـــافـــحـــة االرهـــاب واحلـــشـــد
الـشــعـبي والــبـيــشـمــركـة وكل من
سطر خالل معارك االنتصار قصة
من قصص البطولـة والفداء) كما
ـسـؤولـية في حيـا (من حتـمـلـوا ا
احلكومة السابقة والقيادة العامة
ـسلـحـة) خاصًـا بالـذكر للـقوات ا
رئــيس الـــوزراء الـــســابق حـــيــدر
ــســؤولـ الـعــبــادي والـوزراء وا
.وتــعــهــد والــقــادة الـــعــســكــريـــ
لــــلـــــنــــازحـــــ من ديـــــارهم بــــأن
عــــودتـــكــــهـم الى بــــيــــوتــــهم (من
أولــويــات حــكــومــتــنــا). وأكــد ان
(عـودة الـنـازحـ واعــمـار مـدنـهم

هــدف ســنــبــذل اقــصى جــهــودنــا
لـتـحـقــيـقه وان حـمــلـة االعـمـار ال
ــنــاطق احملــررة تــقــتــصــر عــلى ا
فــحــسب بل تــشــمل احملــافــظــات
العراقية التي ضحت بأبنائها في
عمـلـيات الـتـحريـر فـتعـطلـت فيـها
فـــرص الــــنـــمـــو واالعــــمـــار خالل
ـاضـية وتـعاني الـيوم السـنوات ا
من نــقـص في اخلــدمـــات وفــرص
العمل) مضيفًا انه (ما لم ننتصر
عـلى الــفـســاد فـســيـبــقى نـصــرنـا
منقوصا حتى يـتحقق هذا الهدف
الكبيـر). واشادت قيادة الـعمليات
ـشــتـركــة بـبــطـوالت الــعـراقــيـ ا
وتـضــحــيـاتــهم. وقــالت في بــيـان
نـاسـبـة امس االثـنـ انه (لـكل بـا

زمان رجال  ورجال زماننا ابطال
قواتنا االمنية الذين سطروا اروع
الحم  وكـــتــبـت اســمـــاؤهم في ا
ســجل الـــتــاريخ  فـــهم صـــانــعــو
ــؤزر عـــلى االرهــاب ) الــنـــصــر ا
مـضـيــفـة ان (مـا حتــقق من نـصـر
عـلى عـصــابـات داعش االرهــابـيـة
عـلى يــد جــمـيع صــنــوف قـواتــنـا
ــخــتــلف تــســمــيـاتــهم االمــنـيــة 
يـستـحـق ان يحـتـفى بـه من ابـناء
الــشـعـب الــعـراقـي الــذي ازر هـذه
القوات بكل مـا اوتي من قوة امام
حتـــــــدي االرهــــــــاب ).  وربــــــــطت
الـســفــارة الـلــبــنــانـيــة في بــغـداد
سقـوط اسـطورة الـقوى الـظالمـية
بـتـضـحـيــات الـقـادة الـشـهـداء في

اجلـيـش واحلــشـد والــبــشــمــركـة.
وقـــالت فـي بـــيـــان هــــنـــأت خالله
ناسـبة(نستـذكر معا العراقيـ با
تـضــحــيـات الــقـادة الــشــهـداء في
اجلـيش واحلــشــد والـبــشـمــركـة 
ـا سـقطـت اسـطورة الـتي لـوالهـا 
الـــقـــوى الــــظالمـــيــــة وانـــدحـــرت
جحافله  واعيد االمن الى العراق
وشعبه ومشـرقنا الـعربي والعالم
بــأســـره).كــمـــا هــنـــأت الــســـفــارة
االمـريـكـيــة في بـغـداد الــعـراقـيـ
ـنـاسـبـة.وقـالت في بـيـان امس بـا
أنهـا (تـواصل الـعمـل عن كثب مع
حكومة الـعراق ودعمها لـتحقيق
االزدهـــار االقـــتـــصــــادي جلـــمـــيع

.( العراقي

ناديا مراد
نظمة تساعد األيزيدي اتـصلت 
اتـاحت لها االلتحاق بـشقيقتها في
انـيا ـانـيا. وبـعد وصـولهـا إلى أ ا
قــــررت الـــدفـــاع عـن األيـــزيـــديـــ

وراحـت تــــســــعى إلى تــــصــــنــــيف
االضـطـهـاد الذي تـعـرضـوا له على
أنـه إبــادة. قـالـت مــراد أمــام نـواب
أوروبـيـ بـعـد تـسـميـتـهـا سـفـيرة
ـيــة لـلـدفـاع عن كـرامـة ضـحـايـا أ
االجتــار بــالــبـشــر إن اجلــهــاديـ
ــسـاس بـشــرفـنـا لــكـنـهم "أرادوا ا

فقدوا شرفهم). 

ـانـيـا تـقـول نـاديـا مـراد إنـهـا من أ
تـقود (كفاح شـعبها. ومن أجل تلك
الـقضيـة جمعت حـليفـات كثيرات
مـن بـيـنـهـن أمل كـلـونـي احملـامـيـة
الــبــريــطـانــيــة الــلـبــنــانــيـة األصل
ـــدافــعــة عن حـــقــوق اإلنــســان وا
والـتي قدمت كـتاب مـراد لكي أكون
األخـــيـــرة الـــذي صـــدر بـــالـــلـــغـــة
الــفــرنــســيــة في شــبــاط. قـبـل عـام
تـماما تعـهد مجلس األمن الدولي
ـسـاعـدة الـعـراق عـلى جـمـع أدلة
عــــلـى جــــرائم تــــنــــظــــيم الــــدولــــة

اإلسالمية.
 لـكن لـ كـفـاح نـاديـا مـراد مـفـاجآت
سـعيدة أيضا. ففي  20 آب أعلنت
الـشـابـة في تغـريـدة عـبر حـسـابـها
عـلى تـويـتـر خطـوبـتـهـا من ناشط
آخـر مـدافع عن الـقـضيـة األيـزيـدية

يدعى عابد شمدين. 
وكـتبت مراد حينـها أن (الكفاح من
أجل شـعـبـنـا جـمـعـنـا وسـنـواصل

هذه الرحلة سويا). 
حتـت تـلك الــكـلــمـات أرفــقت مـراد
صـورة تظـهر خطـيبهـا وهو يضع
يـده على كـتفيـها وال يزال شـعرها
الـبـني طويـال يغـطي وجـههـا الذي
ـــرة ابـــتـــــســـامــة تـــعـــلـــوه هـــذه ا

عريضة.
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رفـعت قـيـادة عـملـيـات بـغداد امس
االثــنـ الــكـتل الــكـونــكـريـتــيـة في
مـنطقـة الصلـيخ كما فـتحت تقاطع
شــارع مـحـمـد الـقــاسم مع الـقـنـاة.
ـكــتب االعالمي لــعـمــلـيـات وقــال ا
ـعـاون بــغـداد في بـيـان امس إن (ا
األمـني لقائد عـمليات بـغداد اللواء
الـركن مـحمـد صـبري يـرافـقه نائب
ـشـاة احلـاديـة عـشـرة قـائـد فـرقـة ا
أشــرفـا عــلى فــتح عـدد من الــطـرق
ورفع الـــكــتل الــكــونـــكــريــتــيــة في
منطقة الصليخ وفتح تقاطع شارع
مــحـمــد الـقــاسم مع الــقـنــاة ضـمن
سؤوليـة) موضحًا أن هذا قـاطع ا
االجـراء جـاء (تـنـفـيـذا لـتـوجـيـهات
قـائـد عمـليـات بغـداد الفـريق الركن
جــلــيل الــربـيــعي بــفــتح الــشـوارع
ــغـلــقـة وتــقـد الـدعـم واالسـنـاد ا

لـلـدوائر اخلـدمـية لـتخـفـيف الزخم
ـروري). واشـار  الى أن (الـدوائر ا
الـبــلـديـة واخلـدمـيـة بـاشـرت بـرفع
الـــنــفــايـــات واالنــقـــاض من مــوقع
الـعـمل). وكـان الـلـواء الـرئـاسي قد
بـاشر برفع الـكتل الكـونكريـتية من
ـــــدارس فـي مـــــنــــــطـــــقـــــة امــــــام ا
الـــدورة.وقــــال امـــر لـــواء رئـــاســـة
اجلـمـهـوريـة الـثاني الـعـمـيـد كـمال
بـاشرة الـسـعيـد في تـصريـح إن (ا
بـرفع الـكتل الـكـونكـريـتيـة من امام
ـدارس في مـنـطـقـة الـدورة جاءت ا
بـحـسب تـوجـيـهـات قـائـد عـمـلـيات
بـغداد وبـالتنـسيق مع الـفرقة 17).
ورفـع الـــلـــواء الـــرئـــاسـي جـــمـــيع
الــســيــطــرات من مــداخل مــنــطــقـة
الـدورة ببغـداد في اطار توجـيهات
غـلقـة.وقال مـركزيـة بفـتح الطـرق ا
مـصـدر امـني في تـصـريح امس ان
ــسـؤول عــلى (الــلــواء الــرئــاسي ا

حـمــايـة مـنـطـقـة الـدورة في بـغـداد
رفـع جمـيع الـسـيـطـرات من مداخل
ــــنـــطــــقــــة) مـــضــــيــــفًـــا ان (رفع ا
الـسيطرات  في احياء شارع ابو
الـطيـارة وحي الـشرطـة واالثوري
ـعـلـم وسـيـطـرة ابو والـوادي وا
قابل حلي دشـير واحلي الزراعي ا
الـطـعـمـة).  وأعـلن جـهـاز مـكـافـحـة
اإلرهـاب  تعيـ الفريق الـركن عبد
الــوهـاب الــسـاعــدي قـائــدا لـقـوات
مــكـافـحـة اإلرهــاب خـلـفــا لـلـفـريق
الــركن عــبــد الـغــني األســدي الـذي

احيل روتينيا على التقاعد.
ونــشـر صــفــحـة الــقـوات اخلــاصـة
عـلى فيسـبوك بيانـا جاء فيه (نزفّ
لـلشـعب العراقي نـبأ تسـنم الفريق
ــقـاتل عــبـد الــوهـاب عــبـد الــركن ا
الــزهــرة زبـون الــسـاعــدي مــنـصب
قـائـد قوات مـكافـحة اإلرهـاب خلـفا
لـلفـريق الركن عـبد الـغني األسدي
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يــزور وزيـر الــطـاقــةااليـرانـي بـغـداد
قبلة بدعوة خالل االسـابيع القليلة ا
رســمـيـة. جـاء ذلك خالل   اسـتـقـبـال
وزيـــر الـــكــهـــربــاء لـــؤي اخلـــطــيب
ــاضي مــســتــشـار ــكــتــبه االحــد ا
الـــــرئـــــيـس اإليـــــراني لـــــلـــــشـــــؤون
االقـتـصاديـة حسـن دنائي فـر وبحث
شترك في مجال معه سبل التعاون ا
الطاقة ب البلدين بحضور السفير

اإليراني إيراج مسجدي.
 وقـال بيان تلقته (الزمان) امس عبر
فـايبر ان (اخلطـيب اكد عمق العالقة
بـــ الــبـــلــدين والـــشــعـــبــ وقــوة
الــروابط بـيــنـهــمـا فــضال عن حـجم
الــتـــواصل االقــتــصــادي والــتــبــادل
الـــتـــجــــاري بـــاالضـــافـــة الى مـــلف
الـكـهـربـاء والغـاز. من جـهـته قـدم فر

ـنـاسـبـة تـسنـمه لـلـوزيـر الـتـهـنـئـة 
حــــقــــيـــبــــة الــــوزارة) مــــعـــربــــاً عن
ـواصـلة الـعـمل وتمـت (اسـتـعداده 
الـــعالقــة بـــ الــبـــلــدين فـي مــجــال
الـطـاقة مـبيـناً ان مـلف الطـاقة يـعد
مـن أولـويــات اهــتـمــامــنــا وهـو من
ـؤكد أساس اخلـدمات في العراق) ا
مــشـددا عـلـى ان (ايـران مـلــتـزمـة مع
الــعـراق بــعـقـود جتــهـيــز الـكــهـربـاء
والـــــغــــاز قــــائـالً ان (مــــاحــــدث في
ــــاضي لن يــــتـــكـــرر في الــــصـــيف ا
ـقـبـل وان ايـران مـلـتـزمة الـصـيف ا
بـالتجـهيز خـاصة بعـد توفر كـميات
ــيـاه أســهــمت بــزيـادة كــبــيــرة من ا
انـــتـــاج الــكـــهـــربـــاء في ايــران. و
الـتـباحث حـول الفـقـرات التي سـيتم
طــرحــهـا خالل زيــارة وزيــر الـطــاقـة
االيـراني الى الـعراق خالل األسـابيع

قبلة). ا


