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السامية).
 وتـوجـت قالدة االبـداع مــسـيـرة
احــد اكـــبـــر عــمـــالـــقــة الـــفن في
اذ يـعد العـراق والوطن الـعربي 
خـضـر تاريـخـا مـتاللـئا بـالـغـناء
الــعـــراقي االصــيل . و االعالن
عن الــــتـــكــــر امس االول خالل
بـرنـامج (ظـهـيـرة اجلـمـعـة) عـلى
قناة (الشرقيـة). وعبر الفنّان في
كلمة مـباشرة عن شكـره اللتفاتة
ـــعـــهـــودة في تـــكـــر الـــبـــزّاز ا
االبـــداع الــعــراقي مــتـــمــنــيــا له
(اخليـر وطـول العـمـر) . كمـا قدّم
قاطع الغنائية الفنان عدداً من ا

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

مــنـح رئــيس مــجــمــوعــة االعالم
ــسـتــقل االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز ا
قالدة االبـــداع الـــذهــــبـــيـــة ومـــا
يــتــرتب عــلــيــهــا من امــتــيــازات
مـاديـة ومعـنـويـة لـلفـنـان الـرائد
ــســيـرته ــا  يــاس خــضــر تـكــر
الـفـنـيـة الكـثـر من خـمـسـة عـقـود
واصـــفـــا ايـــاه بـ(صـــوت االرض
وشـجن الـغــنـاء الـعـراقي). واكـد
الــــــــبــــــــزاز (ان االبــــــــداع بـــــــاق
بدعون هم غرس هذه االرض وا
ـعطاء وان نـهر االبداع الطيـبة ا
لـن يـــتـــوقف فـي ارض يـــتـــعـــلق

الـى ذلك جــرى تــقـــلــيــد الــفــنــان
الــرائـــد حــســ نـــعــمـــة بــقالدة
االبـــداع الــذهــبــيــة ومــا يــتــرتب
عــلــيـــهــا من امــتـــيــازات مــاديــة
ومعنوية والـتي سبق ان منحها
له الـبــزاز واصـفـا ايــاه بـ(فـنـان
الـــــشـــــعب) وتـــــمت مـــــراســـــيم
الـتــسـلـيم فـي حـفل قـدمه واداره
االعالمي عـمــار الـسـعـد اقـيم في
محافظة ذي قار بحضور اخملرج
ـــســــرحي يـــاســـر ي ا واالكــــاد
ـــســـرحي الـــبـــراك و الـــكـــاتـب ا
واالديب عــلي الــزبـيــدي ونــقـيب
الـفـنـانـ فـرع ذي قـار عـلي عـبد
ي واالعـالمي عــــــيـــــد واالكــــــاد

ذات الـــشـــهـــرة الـــكـــبـــيـــرة بـــ
جــمـــهــوره الــواسع في الــعــراق

والبالد العربية .
و خضـر من مـواليـد النـجف عام
 1938 وبـدأ مــشـواره الــغـنـائي
فـي اخلــامــســـة والــعـــشــرين من
عمره بأغنية (الهدل) ذات النمط
الــريـفي لــيـســطع بـعــدهـا جنـمه
عـلى مـدى مـشـوار طويـل جتاوز

 56 عاما. 
وشـــارك خـــضـــر في كـــثـــيـــر من
احلـفالت الــكـبـيــرة حـول الـعـالم
بــ بـــريـــطــانـــيــا وأســـتــرالـــيــا
ــتــحـدة كــمـا أحــيـا والــواليـات ا
حفالت عامة في الوطن العربي.

حامد الشطري فضال على زوجة
احملتفى به وابنه عبدالله.

وانــاب الــبـزاز في تــقــلــيـد قالدة
االبـــــداع لـــــنـــــعـــــمـــــة  اخملــــرج
ـــســــرحي يـــاســـر ي ا واالكــــاد

البراك.
وتــضــمن حــفل الــتــكــر عـرض
فـيلم وثـائـقي عن نعـمـة وكلـمات
لضيويف احلفل الثالثة حتدثوا
فـيـهـا عـن ابـداع نـعـمـة ومـواقف

فنية واجتماعية تربطهم به.
وشــكــر نـعــمـة فـي كـلــمـة الــبـزاز
قائال (تقديري وشـكري لصديقي
االســتـاذ الــبـزاز  انه"كــدهـا" في
ــواقف االنــســانــيــة احلــرجـة  ا

بدع خصوصا مع الفـقراء وا
ا اذا اقـول له شـكرا   ولذلـك ر
او جـزيل شكـري فـانهـا ال تـكفي
ولــهــذا الــرجـل مــواقف نـــبــيــلــة
ـتـعـبـ وانـسـانـيـة مع الـنـاس ا
ـعوزين فـحـقـيقـة ال يـكفي ان وا

اقول له شكرا).
ـفـروض ان مـؤكـدا(هـذا الـرجل ا
النه يــفـتــخــر به كل الــعـراقــيـ 
رجل سـامي وكـر واهم مـا فـيه
ـبـدعـ والـفـنـان انه يـحـتـرم ا
عوزين والفقراء). ويقف مع ا

 وتـــمـــنح قالدة االبـــداع لــكـــبــار
ـفـكـرين واالدبـاء والـصـحـفـي ا

  . والفنان والرياضي
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اسـتـعـاد احلـراك الـشعـبي زخـمه
بعد دعوات اطلقها ناشطون عبر
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
الجــــــهـــــــاض مــــــحـــــــاوالت فض
االعتصـامات بالـقوة وحرق خيم
احملتج في بـغداد واحملافظات
بــعــد انــســحــاب انــصــار رئــيس
الـتـيـار الـصدري مـقـتـدى الـصدر
من تلك الساحات عقب التظاهرة
ــلــيـونــيــة ضـد وجــود الــقـوات ا
االمـــريــكـــيــة فـي الــعـــراق . فــفي
ـدني الـتـحـريـر  اخـمـد الـدفـاع ا
الـنـيـران الـتي انـدلـعت في خـيـام
عـتـصمـ قـرب نفـق السـعدون ا

باجتاه اخلالني . وقال ناشطون
لـ (الـــــزمــــان) امـس ان (احلــــراك
الـشـعـبي اسـتـعـاد زخم حـضوره
في ساحات الـتظاهـر واالعتصام
بعد دعوات اطلقناها على مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي الجـهـاض
واحـــــــبـــــــاط مــــــــحـــــــاوالت فض
الــتـظــاهـرات بـالــقـوة وتــسـويف
ـطالب احلـقـة الـتي خـرجـنا من ا
اجــــلـــــهــــا وقـــــدمــــنـــــا شــــهــــداء
وتـضـحـيـات) الفـتـ الى انه (ال
رجعـة عن الطـريق الذي سـلكـناه
ــســار ومـحــاســبـة لــتــصـحــيح ا
الــــفـــاســـدين واخـــتـــيـــار رئـــيس
حــكـــومــة مـــســتـــقل بــعـــيــدا عن
الوالءات اخلـارجيـة واالنتـماءات
احلزبية الضيقة) مطالب اال

ـــتــحـــدة واجملـــتــمـع الــدولي بـ ا
(الــتــدخل وايــقـاف االنــتــهــاكـات
ـتظـاهرين وحراكم التي تواجه ا
الـسـلـمي في الـعـراق). وانـدلـعت
عتصم نيران بعدد من خيـام ا

قـرب نــفق الـسـعــدون في بـغـداد.
وقـال شــهـود عـيــان إن (الـنـيـران
اندلعت بـعدد من اخليـام بالقرب
مـن نـــفـق الـــســــعـــدون بــــاجتـــاه
اخلـالني وان قـــوات مـــكـــافـــحـــة
الـــشــــغب حتــــاول الــــتـــقــــدم من
اخلـالني بـــــــاجتـــــــاه ســـــــاحـــــــة

الـتـحـريـر) واشـاروا الى انه (
تـسـجـيل ثـمـاني حـاالت اخـتـناق
ستمرة واصابة خالل االحداث ا
مــــنـــذ صــــبـــاح يــــوم امس قـــرب
اخلالني بــعــد اشـتــبــاكـات درات

ب احملـتجـ ومـكافـحة الـشغب
بـــالــقـــرب من ســـاحــة الـــوثــبــة).
وأعـادت قــيـادة عــمـلـيــات بـغـداد
غلقة. وقالت فتح جميع الطرق ا
الـــــقــــيــــادة فـي بــــيــــان امس إن
ـا (جــمـيع الــطــرق  فـتــحـهــا 
فــيــهــا طــريق مــحــمــد الــقــاسم 
ويجـري تنـظـيف ساحـة الطـيران
وشـارع النـضـال وسـاحة قـرطـبة
إلعــادة افـتــتــاحـهــا امـام  حــركـة
وأضـاف الـعـجالت بــشـكل  دائم)
أنه ( افـــتــتــاح جــســر األحــرار
وســاحــتي الــطـيــران  و قــرطــبـة
امــام  حــركــة الــعــجالت  بــشــكل
كــامل). وأفــاد مــتــظــاهــرون بـأن
الـقـوات األمـنـيـة أحـرقت اخلـيـام
ــنـصـوبــة عـلـى جـسـر الــسـنك ا

وتــــعـــــمل عـــــلى إزالـــــة الــــكـــــتل
الـكـونـكـريـتـيـة والـتـهـيـئـة إلعادة
فتحه بـعد إغالق دام أشـهر عدة.
ـشكـك وكان الـصدر قـد عاتب ا
فـي ســاحـــة الـــتــحـــريـــر .. وقــال
الــصـدر (كــنت أظـنــهم ســنـداً لي
وللعراق). وعقب تغريدة الصدر
شـــــرع اتـــــبـــــاعه فـي ســـــاحــــات
االحـتـجـاج بــاالنـسـحـاب وانـهـاء
اعــتــصـامــهم . واكــد الــصـدر في
تــغـــريـــدة عـــلى تـــويـــتـــر (إيـــهــا
الـعــراقـيـون قـد أثـلـجــتم قـلـوبـنـا
ورفـعـتم رؤوسـنـاوحـقـنـتم امـلـنا
وأغـظتم عـدونـا  فـكـتب الـله لكم
به عـمالً صـاحلـاً  وجـزاكم خـيـر
عن الــعـراق وأهــله) مــعــربـا عن
اســـــفـه (عـــــلى مـن شـــــكك بـه من

متظاهري ساحـة التحرير وباقي
ن كـنت سـنداً لـهم احملـافـظـات 
وكنت اظنهم سنداً لي وللعراق)
وتـابع انه (مـن االن سـأحـاول أن
ال اتدخل بـشـأنهم ال بـالـسلب وال
بـاإليـجـاب حــتى يـراعـوا مـصـيـر
الــعـــراق ومــا آل إلــيـه من خــطــر
مــحــدق يــتـــخــطــفه اجلــمــيع من
الــداخل واخلــارج بال هـوادة وال
رحمة)  ومضى الى القول (أعلن
غضـبي وبراءتي من كل سـياسي
يــحــاول تـأخــيــر عـجــلــة الـتــقـدم
بـتشـكـيل حكـومـة قويـة مـستـقـلة
ذات ســيـــادة ووطــنــيــة ونــزاهــة
وكـــفـــاءة تــبـــعــد عـــنـــا االحــتالل
والـتــدخالت اخلــارجـيــة أجـمع 
فـهم طالب سـلـطـة ومـال ومـا أنـا
إال عــــاشق لــــلـــوطن وشــــعـــبه ال
أهـوى سـلــطـة وال أطـلب مـاالً وال
أحب الدنيـا قدر حبي لـلشهادة)
(تـفــاصـيل ص 2). وفي كـربالء 
افــــاد شـــهــــود عــــيــــان بــــوقـــوع
اشـتـبـاكـات بـ الـقـوات األمـنـية
ومـحـتـجــ حـاولـوا قـطع طـريق
وسط احملافظة. واكد الشهود ان
(مصـادمـات انـدلعت بـ الـقوات
األمنـية ومـحـتجـ حاولـوا قطع
طـــريق شــارع الـــضــريـــبــة وسط
ــزيـد من كـربـالء  من دون ذكـر ا
التفاصـيل) مؤكدين انه ( رفع
عــددا مـن خــيــام األعـــتــصــام من
ســاحـــة الــتــظـــاهــر في كــربالء).
ونــفت االمـانــة الـعــامـة لــلـعــتـبـة
احلــســيـنــيــة مــا  تـداولـه عـلى
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
بـشــأن قـيـامــهـا بــنـصب عـدد من
اخلــــــــــيــــــــــام فـي ســــــــــاحــــــــــات
ـتــحـدث بـاسم الـتــظـاهــر.وقـال ا
الـعتـبـة افـضل الـشـامي في بـيان
امس إن (االمـانة الـعـامة لـلـعتـبة
نــفت نــصـبــهـا عــددا من اخلــيـام
وسط ســاحــات الـتــظــاهـرات في
بــغــداد واحملــافــظــات الــوســطى

واجلـنــوبـيـة) مـبـيــنـا ان (مـا 
تــــــــداولـه فـي بــــــــعـض مــــــــواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي ال اسـاس
له من الصحة). وفي الـناصرية 
اكــد شـــهـــود عـــيـــان اســـتـــمــرار
تظاهرين بقطع جسر فهد على ا
الطريق الـدولي السريع . واكدت
قـيــادة شـرطــة مـحـافــظـة ذي قـار
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قــــــال حتـــــــالف ســـــــائــــــرون إن
ليونية التي شهدتها التظاهرة ا
مـــنــطـــقــة اجلـــادريــة فـي بــغــداد
اجلـمـعـة عـكـست وجـهـاً مـشـرقـاً
لشـعب يـرفض االحتالل ويـطالب
بـــســـيـــادتـه عـــلى أرضه وأعـــلن
ا جـاء في بيـان رئيس التـزامه 
الـتـيار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
بـــشـــأن الـــعـالقـــة بـــ الـــعـــراق
والــــدول األجـــنــــبـــيــــة دعـــا إلى
تطـبيق الـنقـاط اجلوهـرية. وذكر
الــتــحــالف في بــيــان (يــوم أمس
كــــان لـــصـــوت الـــشـــعب الـــقـــول
الــفـــصل في حتـــديــد اخلــيــارات
واقف الـرافضة الوطنـية ودعم ا
لـــلـــوجــــود االجـــنـــبـي عـــمـــومـــا
واألمـــــــــــيــــــــــــركـي عـــــــــــلـى وجـه
اخلــــــــصــــــــوص). وأضــــــــاف أن
ـــلــيــونــيــة (تـــظــاهــرات األمس ا
عاني والدالالت رسالة واضحة ا
عــكــست وجــهـاً مــشــرقــاً لــشـعب
يـــــرفـض االحــــــتالل ويــــــطــــــالب
بـــســــيـــادته عـــلـى أرضه وعـــلى
الـــعــالم أجـــمع أن يــحـــتــرم هــذا
قـراطـية الـصوت هـكـذا هي الـد
ــعــانــيــهــا اإلنــســانــيــة والــتي
طالبة تضمن حق الشعوب في ا
ــشــروعـة ومن أهم بــحـقــوقــهـا ا
هــذه احلـــقــوق احــتــرام ســيــادة

األوطـان وعـدم الـتـعـدي عـلـيـها).
وتــــابـع الـــــبــــيـــــان أن (حتـــــالف
الي سائرون يقف بكل احترام 
تظاهرين الذين هـتفوا لسيادة ا
الــعـراق واســتــقالله كـمــا يــعـلن
ــــا جـــاء فـي بــــيـــان الـــتــــزامـه 
سـمـاحـة الــسـيـد الـقـائـد مـقـتـدى
الــصــدر الـذي يــحــمل عــمــقـاً في
ـــعــاني والـــرؤيــة والــواقـــعــيــة ا
الـــســيــاســـيــة في الــتـــعــاطي مع
همة ونأمل من جميع األحداث ا
الـــقــوى الــوطـــنــيــة واحلـــكــومــة
الــعـراقــيــة الـعــمل عـلـى تـطــبـيق
الـــنــقـــاط اجلــوهـــريــة فـي بــيــان
سـمـاحـته لــتـجـنـيب الـعـراق شـر
احلـروب ولـكي نـسـتـعـيـد سـيادة
وطــنــنــا بـــالــطــرق الــقـــانــونــيــة
والــســيــاسـيــة والــدبــلـومــاســيـة
حــفــاظــا عــلى دمــاء الــعــراقــيــ
واســـتـــقــرار الـــوطن). وشـــهــدت
مـنـطـقـتـا الـكـرادة واجلادريـة في
بـغداد صـبـاح اجلـمعـة تـظـاهرة
ـلــيـونــيـة دعـا الــيـهـا وصــفت بـا
الصدر رفضاً للوجود األميركي.
وأعــــــلن الـــــصـــــدر عـن (تـــــوقف
قـاومة الوجـود االجنبي مؤقت) 
في الــعــراق واشــار الى جــمــلــة
مطالب والـتزامات حتـدد العالقة

ب العراق والدول االجنبية.
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تلـكئ الذين أكـد مصرف الرافـدين استمراره بـاسترجـاع أمواله من ا
امـتنـعـوا عن تـسـديد مـا بـذمـتـهم من مبـالغ أو اقـسـاط شـهريـة مـتـأخرة
ـكــتب ــصــرف.وقــال ا جــراء الــقــروض الــتي  اســتــحــصــالــهــا من ا
االعالمي لـلـمـصـرف في بـيـان امس إنه ( وضع خـطـة السـتـرداد تلك
متنعـ عن دفعها وفقا للـشروط واإلجراءات القانونية). األمـوال بذمة ا
ـوضوع أسهم بـاسترجـاع أكثر ولـفت إلى (وجود متـابعة حـثيثـة لهذا ا
صرف اتخذ كافة اضي). مـبيناً أن (ا من  16 مـليار دينار في العام ا
وعانى صندوق األسـاليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أمواله).
زورين الذين تـقاضوا متـنعـ او ا ـاثلـة الالف ا االسـكان من حاالت 

السلف ثم اختفوا او اتضح ان عناوينهم غير صحيحة.

حس نعمة  سعد البزاز ياس خضر 
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عـدم وجـود نـيــة لـهـا السـتـعـمـال
ـتـظـاهرين او فض الـعنف ضـد ا
االعتصام بالـقوة. وقالت القيادة
في بيان امس ان (شرطة ذي قار
وقيادة العملـيات وبالتنسيق مع
الـنـاشط عالء الـركـابي وعـدد من
تظاهرين السلمي  االتفاق ا
ـــرور عــــلى فــــتح طــــريق بــــديل 
احلاالت الطارئة بدال من الطريق
الـدولي الـذي  اغالقه) مـشـيرا
الى انه (وخالل ذلك سـادت حاله
من الـفـوضى والـتـعـرض لـلـقـوى
ـنــفـلــتـ ادت الى االمــنـيــة من ا
اصـابه قــائـد الـشــرطـة وعـدد من
افراد حـمايـته بعـد التـعرض لهم
بـــاحلـــجـــارة) مـــؤكـــدة (ال نـــيـــة
لــشــرطــة احملــافـظــة الســتــعــمـال
ـتـظـاهرين او فض الـعنف ضـد ا
االعــــتـــــصــــام بـــــالــــقـــــوة). وفي
الديـوانيـة  وكشف شـهود عـيان
عن قــيـام مــتــظـاهــري احملـافــظـة
بـــــــقــــــطـع الــــــطـــــــريق الـــــــدولي
السريع.وقال الشـهود إنه (لليوم
الــــســـابـع عـــلى الــــتـــوالـي قـــطع
احملتـجـون في الديـوانـية مـجددا
الطـريق الدولي الـسريع باإلعالم
الـــــعـــــراقـــــيـــــة) واضـــــافــــوا ان
ــرور (احملــتــجــ يــســمــحــون 
احلـــــاالت احلـــــرجـــــة وعـــــجالت
واد الـغـذائيـة فقط) اخلضـار وا
واوضــــــحــــــوا ان (  رفـع ثالث
خـــيــام من ســـاحــة الــســـاعــة في
الـديـوانـيـة من اصل 105 خـيـمة
مــوجــودة اسـتــجــابــة لـتــغــريـدة
الـصــدر). كـمـا شـهــدت مـحـافـظـة
البـصـرة احداثـا مخـتـلفـة  حيث
بـــــــــدأت قـــــــــوات األمـن بـــــــــفض
الــــتــــظــــاهـــرات مـن خالل اطالق
ـســيـلــة لـلــدمـوع قــنـابـل الـغــاز ا
بـــشــكـل مــكــثـف اثــنـــاء مــطــاردة
تـظاهـرين في البـصرة  لـتقوم ا
بـعد ذلك بـأضـرام الـنيـران بـخيم
بحـسب شـهود عـيان االعتـصـام 
ومقاطع فيديو تـداولها ناشطون
عبر مواقع التواصل اإلجتماعي.
وكثفت القوات االمنـية انتشارها
في الشـوارع  كمـا أغلقـت جميع
دينة ؤديـة إلى وسط ا الطرق ا
بـــعــد األحــداث الــتـي شــهــدتــهــا
احملــــافـــــظـــــة خالل الـــــيـــــومــــ
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حـقـق فـريق فـالــنـسـيـا بــكـرة الـقــدم امس الـسـبت
انتـصـارا ثمـيـنا بـنـتيـجة هـدفـ من دون رد  على
مـتصـدر الدوري االسـباني فـريق بـرشلـونة وذلك
ضمـن منافسـات اجلولة الـواحـدة والعشرين  من
ـــبـــاراة الـــتي جــــرت في مـــعـــقل الـــلـــيـــغـــا فـي ا

اخلفافيش .
وسـجـل أهــداف الـلــقــاء من فــالــنــســيــا الالعــبـ
جوردي ألـبا العب برشلونـة باخلطأ في مرماه في

الدقيقة  48 وماكسي جوميز في الدقيقة .77
وبهـذه اخلسارة يـتجمد رصـيد برشلـونة عند 43
نقـطة في صـدارة ترتـيب الليـغا مـؤقتـا بيـنما رفع
ــركــز فــالــنــســيــا رصــيــده إلى  34 نــقــطــة في ا

اخلامس.
ـباراة بسيـطرة لبرشلـونة على الكرة دون وبدأت ا
أي خطـورة قبل أن يـتلـقى سولـير العب فـالنـسيا
كرة في مـنطقـة جزاء البارسـا وتدخل علـيه بيكيه
ــبــاراة ركـــلــة جــزاء بــعـــنف لـــيــحــتـــسب حــكـم ا
ألصحاب األرض في الدقيقة 10 وانبرى ماكسي
جـومـيـز لـتـنـفـيـذ ركـلـة اجلـزاء وسـدد عـلى يـسار
ـاني تـيـر شـتـيـجن الـذي تـصـدى لـها احلارس األ

ببراعة في الدقيقة 12 .
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وجه مـــجـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى
تعميما للمحاكم بعدم التعامل مع
اي قــــرار صــــادر عـن احملــــكــــمــــة
االحتاديـة الـعلـيـا لفـقـدان شرعـية
انعقادهـا من الناحـية القـانونية .
وقــال اجملـــلس في بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امس ان (الــقــضــاء قـرر
نـاسـبة ـنعـقـدة  خالل جلـسـته ا
يـوم الــقـضــاء الــعـراقي بــتــوجـيه
الحــظـة اعـمــام لــلـمــحــاكم كـافــة 
نصاب انـعقـاد احملكمـة االحتادية
الذي يـعـد من النـاحـية الـقـانونـية
غيـر مـكـتـمل بـسـبب احـالـة عـضو
احملـــكــــمـــة فــــاروق ســـامـي عـــلى
التقاعد) واضاف انه (نظرا لعدم
وجــــود نـص في الـــــدســـــتــــور او
الــقـــانــون يـــحــدد الـــيــة تـــرشــيح

وتــعــيـــ الــبــديل  كــون رئـــيس
احملـكـمـة الـعـلــيـا قـد الـغى الـنص
ـتـمـثل الـوحـيـد الـذي كـان نافـذا ا
ادة  38 وايـضـا لعـدم تـشـريع بـا
مجلس النواب نص بديل عن هذه
ادة  لذلـك يعـد تـعـيـ الـعـضو ا
في احملكمة السند له من الدستور
والـقـانون) وتـابع الـبـيـان ان (ما
ــشــاركــة يــصــدر عـن احملــكــمـــة 
تقاعـد محمد رجب يعد القاضي ا
معـدومـا من النـاحـية الـقـانونـية).
وشـارك رئــيس االدعــاء الــعـام في
اقلـيم كـردسـتان آزاد حـسن احـمد
في احـتـفـالـيـة يـوم الـقـضـاء الـتي
ـناسـبة الـذكرى اقامـها اجملـلس 
بحضور الثالثة السـتقالله التام  
رئـــــيس اجملـــــلـس قـــــائق زيـــــدان
ورؤســاء األجـــهـــزة الــقـــضــائـــيــة
ونــخــبـــة من الــقـــضــاة وأعــضــاء

االدعاء العـام وقضـاة من إالقليم .
ـــنــــاســــبـــة وقـــال زيــــدان خـالل ا
(مـاضـون قـدمـاً فـي طـريق الـبـنـاء
ــسـتـمــر سـواء عـلى والـتـطــويـر ا
مـســتـوى أبــنـيــة احملــاكم أم عـلى
مستوى تطوير القابليات العلمية
ـساند الك الـوظيفي ا للقـضاة وا
لهم) مـؤكـدا ان (أهم الــتـحـديـات
الـتي يــواجـهـهــا الـقـضــاء بـصـدد
ـوكلة هـام القـضائـية ا ارسـة ا
الـيه  هـو عــدم مــعــرفــة الــبـعض
ــــوجب ـــــرســــوم لـه  بــــالــــدور ا
الـدسـتــور والـقــانـون) مـبــيـنـا ان
(عدم معرفـة البعض لطـبيعة عمل
الــقـــضــاء واالدوات الـــتي يـــعــمل
ـوجــبــهــا والـتـي تـســتــنــد عـلى
االدلة التي تقدم في كل دعوى هو
الــســبب الــذي يــدفع إلى تــوجــيه
النـقـد احـيـانـاً او كـيل الـتـهم غـير

الصحيحة) واستطـرد بالقول ان
(هــنـــاك من يــطـــلب من الـــقــضــاء
ـــــهـــــام لــــيـــــست من الــــقـــــيــــام 
ــا من اخــتـــصــاصـه أســاســـاً وا
اخــتــصــاص الــســلــطــات االخـرى
ــوجب الــدســـتــور والــقــانــون)
وتـــابع زيـــدان انه (ســـوء الـــفـــهم
والـتـرويج له بـشـأن طـبـيـعـة عـمل
القضـاء يؤدي بال شك إلى ضعف
ـواطن وهــدم اهم مـؤسـسـة ثـقـة ا
من مــــؤســــســــات الــــدولــــة الــــتي
يفـترض ان يـحـرص اجلمـيع على
سالمــتــهـا) داعــيــا اجلــمــيع إلى
(عـدم إطـالق الـتــصــريـحــات غــيـر
الـصـحـيــحـة الـتي ال تــسـتـنـد إلى
الـــواقع وضـــرورة تـــعـــزيـــز ثـــقــة
واطـن بالـقـضـاء والـقـانـون عـبر ا
احـتــرام مــبــاد الــدســتـور الــتي
تـؤكـد عـلى اسـتـقالل الـقـضـاء الن
ثمـرة ذلك هـو بـنـاء دولـة الـقـانون
) ولفت التي نسـعى اليـها جمـيعاً
الى ان (الــــــقــــــضــــــاء ســــــيـــــؤدي
ـوكلـة اليه بكل ـهام ا باستـمرار ا
امـــانــة واخـالص بـــعــيـــداً عن اي
اعـتـبــار غـيــر دسـتـوري أو ?غـيـر
هامه الـوطنية قانوني و القـيام 
واطن في حماية حقوق الدولة وا
عـلى حـد سـواء ومـكـافـحـة جـرائم
الــــفــــســــاد واالرهــــاب بــــوتــــيـــرة
مـتــصــاعـدة) ومـضال الى الــقـول
(نشيد بـدور منتـسبي اجمللس من
قضـاة وموظـفـ على ?ما قـدموه
ــــيـــــز وهم يــــؤدون من جـــــهــــد 
مهـامـهم بـتفـان كـمـا نشـكـر قـضاة
ورئيس االدعاء العـام إالقليم على
ـنــاسـبــة بـعـدم ـشــاركـة بـهــذه ا ا

جزءاً ال يتجزأ منها). 
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ـقـراطي اعــرب رئـيس احلـزب الــد
الـكردستاني مسعود البارزاني عن
قــلــقه من عـودة داعـش واسـتــعـادة
نـاطق االمنة قـوته لتـهديد بـعض ا
فـي الـعــراق . وقــال بــيــان امس ان
(الــبــارزاني ووزيــر الــدفــاع جنــاح
الـشــمـري بـحـثــا االوضـاع االمـنـيـة
والــسـيــاســيـة وأحــدث الـتــطـورات
عــلى الـسـاحــة الـعـراقــيـة) واعـرب
الـبــارزاني خالل الـلـقـاء عن ( قـلـقه
مــن عـــــــــــــــــــــــــودة اإلرهــــــــــــــــــــــــاب
لـلــبـروزواسـتـعـادته قــوته لـتـهـديـد
ـنـاطق االمنـة في العـراق) وشدد ا
اجلــانــبــ بــحــسب الــبــيــان عــلى
همة سائل ا (ضرورة العمل على ا
والـستـراتيـجيـة العراقـية من خالل
الـتوافق الوطني). كما بحث رئيس

حــكـومـة اقـلــيم كـردســتـان مـسـرور
الــبـارزانـي مع الـشــمــري الـتــعـاون
والــتــنــســيق بــ اجلــيـش وقـوات
الــبـيــشـمــركـة في مــجـال مــكـافــحـة
االرهـاب. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (اجلـــانــــبــــ اكـــدا عــــلى
الــتـعـاون والـتـنــسـيق بـ اجلـيش
الـــعــراقـي وقــوات الـــبـــيــشـــمـــركــة
وبــــصـــــورة خــــاصــــة فـي مــــجــــال
ـــنـــاطق مـــواجـــهــــة اإلرهـــاب في ا
الـكردسـتانـية خـارج إدارة إالقليم)
واشـــار الـــبـــارزاني الى ان (داعش
يـشكل تهـديداً جدياً لـبعض مناطق
ناطق). الـعراق ويهدد سـكان تلك ا
بـدوره  اكـد الـشـمـري (االسـتـعـداد
لـلتعاون بـ اجليش و البيـشمركة
ــواجـهــة اإلرهـاب) والــعــمل مـعــاً 
ؤثر في مشيدا بـ(دور البيشمركة ا
ـة داعش وانـهــا تـشـكل جـزءاً هــز

ـنـظومـة الـدفاعـيـة العـراقـية). من ا
وأكــد اخلــبــيـر الــعــســكــري مــاجـد
جـاسم أن الـعـراق ال يـزال بـحـاجة
إلى الــدعم الــذي يـقــدمه الـتــحـالف
الـــــدولي فـي احلــــرب عـــــلى داعش
الـذي بات يـتـبع ستـراتيـجيـة حرب
الـعـصــابـات مـا تـتـطـلب مـواجـهـته
ـعـلـومـات االســتـخـبـاريـة . تـوفــر ا
وقــال جــاسم في تــصـريح امس ان
(هــنــاك جــدال وشـكــوكــا قــانــونــيـة
ان بإخراج القوات بـشأن قرار البر
األجـنبـية وهـو قرار انـفعـالي وغير
مــدروس وله تــداعــيـات ســيــاســيـة
وأمـنـية حـيث اتخـذ بـحضـور كتـلة
فـقط) مبيـنا ان (األوضاع يجب أن
تــســيــر نــحــو الــتــهــدئــة وخــاصـة
الـصـراع األمريـكي واإليـراني حيث
أصـبح العراق ساحة له فالواليات
ــتـحـدة تــسـتـخــدم سـتـراتــيـجـيـة ا

الـــردع ضــد إيـــران ونــفـــذتـــهــا في
الـــعـــراق والـــرد اإليـــراني كـــان في
الـعـراق أيـضاً) واسـتـطرد بـالـقول
ان (الــوضع خـطـر وهـنـاك إشـارات
من واشـــنـــطن بـــفــرض عـــقـــوبــات
اقــتـصــاديـة عــلى الـعــراق في حـال
إخـراج قواتها بشكل غير ودي في
حـــــ أن الــــوضـع االقــــتـــــصــــادي
الـعراقي ال يـتحمل مـثل هذا األمر).
وكــان رئـيس االقـلـيم  نــيـجـيـرفـان
ــان الــبــارزانـي قــد عــد قــرار الــبــر
بـأخـراج الــقـوات االمـريـكـيـة بـغـيـر
ـكـونـات الـصـائب وصـدر بـغـيـاب ا
االخـــرى.  وقــــال الـــبـــارزاني خالل
مـشاركته في جـلسة حـوارية ضمن
ـــنــتــدى أعــمـــال الــيـــوم الــثــالث 
ن دافـوس االقتصادي (نستغرب 
يـلقون كل اللـوم على اخلارج بشأن
الـتظـاهرات  ,فـإذا افتـرضنا أن 70
ـئـة مـتأثـرون بـأطـراف خـارجـية بـا
ـئـة يـتـظـاهـرون فـإن هـنـاك  30 بــا
بـدوافع تلـقائـية لـذا ال بد أن نـشعر
ــسـؤولــيــة ونـراجـع أنـفــســنـا) بــا
ومــضى الى الـقــول (نـحن جـزء من
الـــعــــراق وال نـــســـتـــطــــيع الـــنـــأي
بـأنــفـسـنـا عـمـا يــحـصل لـذا نـعـمل
عـــلى تـــهـــدئــة األوضـــاع ولـــديـــنــا
تـواصل مـع بـغـداد بـهـذا الـغرض)
وبـــشـــأن الــــوجـــود االمـــريـــكي في
الـــــعـــــراق   قــــال الـــــبـــــارزاني إن
(الــقـوات األمــريـكــيـة مــوجـودة في
الـعــراق بـنـاءً عـلى طـلب احلـكـومـة
لــلـمــسـاعـدة فـي الـتـصــدي لـداعش
ومـهامهـا واضحة ومـحددة)  عادا
ـــان بــغــيـــر الــصــائب (قــرار الـــبــر
ـكـونـات االخرى  وصـدر بـغـيـاب ا
فــالــعــراق ال يـزال بــحــاجــة لــلـدعم
األمــريـكي ألن خــطـر داعش ال يـزال
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـنـقل ان يـكـون طـقس الـيـوم االحـد
ــــنــــاطق كـــــافــــة صــــحــــوا مع فـي ا
انـخـفـاض درجــات احلـرارة لـتـكـون
الـــعــظـــمى في بـــغــداد 12 . وقــالت
الــهــيـــئــة في بــيــان امس ان (طــقس
الـــيـــوم االحـــد يـــكـــون صـــحـــوا في
ــنـاطق كــافـة مــصـحــوبـا بــضـبـاب ا
يـزول تدريجيـا مع انخفاض درجات
احلـرارة  حــيث ســتـكــون الــعـظــمـة
بـبغداد  12مـئويـة). وفي ديالى أكد
رئــيس مــجـلس نــاحـيــة الـعــظـيم في
احملافـظة  محمـد ضيفان الـعبيدي
أن االمـطـار اسـهـمت بـعـودة احلـيـاة
إلى مـئة الف دو شـمال احملـافظة.
وقـال العـبـيدي لـ (الـزمان) امس إن
(امـطار الـشـهر اجلـاري انـقذت مـئة
الف دو في الـنـاحـيـة بـعـد تـعرض
ياه  60 الف مـنهـا إلى خطـر شح ا
ــضــخــات كـــونــهــا تــعـــتــمــد عـــلى ا
الـزراعــيـة) الفــتـا إلى أن (االمــطـار
الــتي شـهــدتـهــا احملـافــظـة اســهـمت
ــوسم الــزراعي مــرحــلـة بــتــجــاوز ا
ياه) وتابع اخلـطر ومـواجهـة شح ا
أن (االمـطـار دائـمـا مـا حتـدد جنـاح
ـوسم الــزراعي في الـعــظـيم). الى ا
ذلك أكــدت وزارة اخلــارجــيــة عــدم
وجـود إصـابـات بـ أفـراد اجلـالـيـة
الـعراقـية جـراء الزلـزال الذي ضرب
شــــرق تــــركـــيــــا أمـس االول. وقـــال
ســفــارة الــعــراق في تــركــيــا انه (ال
تــوجـد إصـابــات بـ أبـنــاء اجلـالـيـة
جــراء الــزلــزال الــذي ضــرب شـرق

تركيا امس االول).
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