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ـصارف االهلية من يستغـرب مراجعو ا
بـعــــــض الـطــلــبـات الــتي حتــسب عـلى
اجراءات التحقق بالنسبة للمــــــودع

وال ســــيما ما يتعلق بالتــــحديث.
ويتـساءلـون: هل التــــــحديـث سنـــــوي
ام نـــــصف ســـــنـــــوي ام فـي كل مــــــــــرة
ــودع لــســـحب مــبــلغ من يــراجـع بــهــا ا
رصـيـده? ويـؤكـدون ان ذلك يـخـضع الى
ــزاج وهــو مـــا صــادفــوه في مــصــرف ا
بـغداد الـذي طـلب الـيهم حتـديث دفـاتر
حـسـابــاتـهم بـالـنـسـبــة لـلـمـودعـ عـلى
ـراجـعـون من الـبنك الـتـوفـيـر. وطـالب ا
ــــالــــيــــة تــــوضــــيح ــــركــــزي ووزارة ا ا

اجـــراءاتــهــا كــمـــا يــرون ضــرورة الــزام
ــصـارف بــوضع الــتــعـلــيــمـات ادارات ا
اخلـاصـة بـتـحـديث الـبـيـانـات في لـوحة
االعـــــــالنــات او في مــكــان مــنــاســـــب

الطالعهم عليها.
ويعتقدون ان (التحديث في كل مراجعة
أمــر ال يـســتــقـيم مع مــحــاوالت تـطــويـر
ــصــرفـي واســتــقــطــاب األمــوال االداء ا
بـــرغم ادراكـــهم ان الـــتـــحــديـث اذا كــان

عقالنياً أمر مفيد وله مسوغاته).
ــصــارف أمــا تــرك االمــور عــلى مــزاج ا
ومــــوظــــفــــيــــهــــا فــــذلـك ضـــــــــار في كل

االحوال.
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وبــــؤرهم . نـــحن مــــجـــمـــوعـــة من
الــقـضــاة واإلدعــاء الــعـام كــنــا قـد
كــســرنــا حــاجــز اخلــوف ومــزقــنـا
جــدار الــصــمت   فــقــررنــا تــقـد
شـــكـــوى ضـــد رئــــيس مـــحـــكـــمـــة
األســـتــــئـــنــــاف في كـــرمــــيـــان الى
جـلس القـضاء ـتمـثل  مـرجعـنا ا
ورئـاســة األدعــاء الـعــام في اقــلـيم
كـردسـتــان  فـقـرروا إرســال جلـنـة
لـتـقـصي احلـقائق لـكـنـنا فـوجـئـنا
بـأن هـذه الـلـجـنـة قـد تـقـلـصت الى
ـشـرف شـخص واحـد وهو أحـد ا

القضائي في السليمانية).
  «œU « s¹Ëbð

مــــشـــيــــرين الى ( تــــدوين افـــادات
12قاضيا ومدعيا عاما حتت

تمثل شكو منه ا القسم ثم افادة ا
برئيس احملكمة اعاله  وبعد شهر
شرف القضائي من التحقيق قدم ا
تقـريـره الى مجـلـــــس القـضاء في
االقـــلـــيم بـــتـــاريخ  26 /9/ 2019
وفي اخلـامـس من الـشـهـر اجلـاري
فوجـئنا بأن مـجلس الـقضاء وبدال
تهم بـالفـساد  قرر من محـاسبـة ا
إحالة 13 قاضيا ومدعيا عاما الى
جلــنــة شـــؤون الــقــضــاة واإلدعــاء
ــشــتـــكــ لم الــعــام بـــحــجـــة ان ا
يـسـتـطـيــعـوا إثـبـات دعـواهم ضـد

ـــذكــور وانـــهم شـــكـــلـــوا تــكـــتال ا
إلبـعـاده) . وتابع الـبـيـان(ونحن اذ
نـــســتـــنـــكــر هـــذا الــقـــرار الـــظــالم
واخملالف لـلقانـون وسنـطعن فيه 
نـــطـــالـب الـــرأي الـــعــــام وجـــمـــيع
اجلـهـات بـالـوقـوف مـعـنـا حملـاربـة
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دعا مـجلس القـضاء األعـلى القوى
تظاهرين السياسية واحلكومة وا
الـســلـمـيــ إلى الـعــمل بـ(خـارطـة
رجـعـية ا الـطـريق) التي رسـمـتـها 
الـــــديـــــنـــــيـــــة في خـــــطـــــبـــــتـــــهــــا
األخــيـرة.وبــحـسب بــيـان لــلـمــركـز
اإلعالمي لـلمجـلس تـلقتـه (الزمان)
امس فــقـد عــقــد اجملـلس جــلــسـته
االعـتـيـاديـة الـرابـعـة عـشـرة لـبحث
موضوع التظاهرات التي يشهدها

البلد.
وأوضـح الـبــيــان أن اجملــلس دعـا
(الــقــوى الـســيــاســيـة واحلــكــومـة
تـظاهرين الـسلميـ إلى العمل وا
بـخــارطـة الـطــريق الـتي رسـمــتـهـا
ـرجـعـيـة الـرشـيـدة في خـطـبـتـهـا ا
ؤرخة في 2019Ø11Ø8 والتأكيد ا
عــلـى الــقــوات األمــنــيــة بــضــرورة
الـقــيـام بــواجـبــهــا في حـفظ األمن
ــتــظــاهـرين والــنــظـام ?وسـالمـة ا
وعدم استخدام العنف في التعامل
ــتـــظـــاهــرين مـــعــهـم) مــنـــاشـــدا ا
(االلتزام بسـلمية الـتظاهرات التي
ــادة 38 من أكـــدت ســلـــمــيــتـــهــا ا
الـدسـتـور وعـدم فـسح اجملـال إمام
الــبــعض الســتــغالل الــتــظــاهـرات
ـمـتلـكـات الـعـامة واالعـتـداء عـلى ا

ــظـهـر واخلــاصـة ألن ذلك يــشـوه ا
احلـــــــــضــــــــــاري الـــــــــســـــــــلــــــــــمي
لــــلــــتــــظــــاهــــرات).وحث اجملــــلس
(اللجان القضائية التحقيقية التي
شـكـلت في احملـافظـات بـخـصوص
تـظـاهرين حـوادث االعتـداء عـلى ا
عــلى سـرعـة  إجنـاز الــتـحـقـيق مع
تهم الـذين  توقيفهم والذين ا
صــدرت بـــحــقــهم مـــذكــرات قــبض
ـذنـب بـخـصوص ذلك ?وتـقد ا
مـنــهم لـلـمـحــاكـمـة ومــحـاسـبـة من
ــمــتـلــكــات الـعــامـة اعــتــدى عـلى ا
واخلاصـة وفقـا للـقانـون).من جهة
اخرى دعـا القـضاة واالدعـاء العام
ـعـتـصـمـون فـي اقـلـيم كـردسـتـان ا
الى تـشــكـيل جلــنـة لــلـتـحــقـيق في
دعــاوى الــفــســاد ضــمن مــحــكــمــة
اسـتئـناف كـرميـان وطالـبوا ايـضا
بـــإلــغــاء جـــمــيع قـــرارات مــجــلس
ـتــضــمــنــة نـقـل بـعض الــقــضــاء ا
الــقـضــاة وإحـالــتـهم جــمـيــعـا الى

جلان التحقيق اخملتصة . 
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وقـالـوا في بـيـان  تـلـقـته (الـزمان )
امـس انه(إنـطالقـا من مــسـؤلـيـتـنـا
الـقانـونيـة واألخالقيـة في محـاربة
الــفــســاد الــذي أصــبح أخــطــر من
اإلرهــــاب  وكــــشف الـــــفــــاســــدين

الفساد ونـطالب بتشـكيل جلنة من
ان كـردستان ورئاسـة احلكومة بر
ورئاسـة محكمـة التميـيز للـتحقيق
في دعـاوى الـفـساد ضـمن مـحـكـمة
اســتــئــنــاف كـرمــيــان) كــمــا طـالب
الــبــيـــان ايــضـــا بـ(إلــغــاء جـــمــيع

قـــرارات مــجــلـس الــقــضـــاء بــنــقل
الــبـعـض من الــقـضــاة وإحــالــتـهم
جـــمــيـــعـــا الى جلـــان الــتـــحـــقــيق
اخملتصة   وبعكسه سوف نستمر
ـفـتوح ومـقـاطـعة في اعـتـصـامنـا ا

الدوام).
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للـعراق تاريخ مشهود  والـوعي الشبابي الراهن  هو امـتداد لذلك التاريخ  وما
أسـسه من اسـتـنـهـاض لـعـمـوم الـبـشـريــة  لـذلك تـتـحـدث شـعـوب الـعـالم بـتـاريخ
ونهـضة بالد الرافـدين  لكـن السلـطة الـراهنـة احلاكـمة تـتنـكر لذلك الـتاريخ  بل
كن فـصل االهمال لشـارع الرشيد ن يـستدل به كشـواهد بيـنة  لذلك ال تسيء 

وتراكم القاذورات فيه عن تلك االساءات لتاريخ وشواهد العراق . 
كل شـعـوب االرض تعـتـز بـانتـمـاءاتـها الـوطـنيـة والـقـوميـة  إال في الـعـراق اصبح
احلـديث عن االنـتـماء الـقـومي الـعـربي تهـمـة يـتـندر بـهـا احلـاكمـون وجـمـاعـاتهم 
فـكر الـعراقي حـسن العـلوي (إن ايران وتـركيـا تعـتزان بـوطنـيتـهما ومـثلـما قـال ا
وقوميـتهـما في مخـاطبة شـعوبـهما والـعالم  إال الـسلطـة العـراقية تـعد ذلك مخالً

في سلوكها ومنهجها السياسي) .  
فال بـد من قـراءة تـراكم الـوعي لـدى شـباب الـعـراق  وخـاصـة الـطبـقـات الـفـقـيرة
احملرومـة التي وقع عليها ثقل التضـحيات في احلرب الدموية ضد داعش  بدون
أن تكـتسب شـيئـاً عنـد انتـهاء احلـرب  سوى فـرصة االسـتدانة وشـراء (التـكتك)
والـعـمل فـيـها بـنـقل االشـخـاص والبـضـائع من مـكـان الى أخـر  في الـوقت الذي
يشاهـدون فيه اصحاب السلطة وجماعاتهم يسيطرون وينتفعون من موارد البالد
على اخـتالف عناوينـها  هذا الوضع بـالضرورة وسع من حالـة التنــــــاقض ب
الـشـعب عمـوما وجـبـهة الـشبـاب عـلى وجه اخلصـوص  وب الـسـلطـة واحزابـها
وكيـاناتها الـسياسيـة وكافة مـنظوماتـها من اجلهـة االخرى هذا الوضع أدى الى
طالـبة بتغـيـــــير بـنية النـظام من نــــــظـام طائفي عرقي تفجـر الثورة الـشبابيـة وا
ـــــــشـاركـة حـصـصي إلى نــظـام وطـني جـامع يــحـتل الـشــــــبـاب االولــويـة في ا

بقيادته . 
شعـار ( نريد وطن ) الذي رفعه الشبـاب الثائر  واالقتحامـيون من شباب التكتك
 هـو ابـلغ رد على الـسلـطـة النـهابـة الـعاجـزة عن االنـتمـاء للـبالد وحتـقيق مـطالب
الشـعب  فالـثوار الـشـباب عـمومـا واصحـاب التـكـتك على وجه اخلـصوص  لم
يـعـرفـوا التـجـسس وال يـنـتـمـون ألي جـهـة غيـر االنـتـمـاء لـلـعـراق  فال يـحق ألحد
ندس وحتركهم  قوى خارجية  فهؤالء واليجـوز ابداً اطالق االتهامات عليهم با
اليحـبون سوى العراق ولو اعطـيتهم مال الدنيا وكل وسـائل الراحة لكي يهاجروا
ـطلق ذلك  ألن حيـاتهم وفـرحهم وقـهرهم وجوعـهم في بيـئتهم وهم فلم يـفعلـوا با
نـاضلون على طـريقتهم وصل راضون بـذلك وعندهم اشهى من الـعسل . هؤالء ا
بـهم االدراك والـوعي الى اهـمـيــة وضـرورة الـتـغـيـيـر لـسـلــطـة ضـلت جـاثـمـة عـلى
الـصــدور وتـفــنـنت فـي عـمــلـيـات الــتـزويــر والـنــهب وهالك الــدولـة ومــؤسـســاتـهـا
نظـومات االخالقـية االجـتمـاعية من االقتصـادية والـبنـوية والصـحيـة والتـربويـة وا
خالل الضـعف البـ في مـكافـحة اخملـدرات وحبـوب الهـلـوسة الـتي انتـشرت في
عمـوم البالد .التكتكيون هي ثورة اجلياع ضد الفساد  ومن أجل النظام الوطني
ذهـبيون الـطائفيـون الذي وزعو الـسلطة زورين ا والدسـتور الوطني اخلـالي من ا
عــلى مــقـاســاتـهـم  كـأنه اليــكـفي ( 16) عــامـاً من الــفـرقــة والـتــجـويـع واألهـمـال
والتـمزيق خلارطـة العـراق ولصـنع كيـانات مثل مـجالس احملـافظـات وغيـرها التي
طالب الشعب في تأخـذ والتعطي  نعم كأن ذلك اليكفي  لكي تستجيب السلطة 
سـلطـة مـعبـرة عن إرادة الـشعـب وليس لـلـمحـاصـصة الـطـائفـيـة العـرقـية  سـلـطة
تبـاشر في اعادة صياغة الـدستور (التوذر) خارطة الـعراق وتوزعه حسب رغبات
االقطـاعيات السياسيـة بدواعي حقوق هذا الطـرف  وخذالن ذاك. ليس مسموحاً
تـظـاهرين ـطـالب ا ابـداً العـلل الـتي تطـرحـها الـسـلطـة بـعدم امـكـانيـة االسـتجـابة 
الـثـوار الـذيـن قـدمـوا اكـثـر من (250) شــهـيـدا واالف اـــــلـجـرحـى حـالـة بـعـظـهم

خطيرة . 
وهي الـسـلـطــة ذاتـهـا الـتي ظــلت اشـهـر بـدون رئــيس وزراء بـسـبب الــتـنـاقـضـات
ـنـاصب وموارد الـبالد . إن الـواقع الـقائم حـالـياً  وسـيـاسات واخلالفات عـلى ا
تظاهرون التراجع دون الوعود الـشفهية  الجتعل من الثـوار التكتكيون وجـميع ا
طـعم الـتركي ـكتـوبة عـلى جـدران سـاحة الـتحـريـر وا ـعـلنـة وا حتـقـيق االهداف ا
وسـاحـات احملـافـظـات الوسـطى واجلـنـوبـيـة االخـرى فـالـشـعب بـكل فـصائـله من
مـحـام ومـعـلـم وفالحـون وعـمال والـعـوائل الـعراقـيـة مع ثـورة الشـبـاب  فمن
االجــدر بـالـسـلـطـة أن تـسـتــجـيب وان تـسـتـفـيـد مـن اخلـبـرات الـعـراقـيـة في طـرح

ـعـاجلـة االزمــة الـقـائـمـة بـ الـشـعب والـسـلـطـة مـشـروع وطـني 
الـقـائـمـة  وحـجـة الـسـلـطـة بـعـدم وجود بـديـل  هي حـجة
تـمـسكـون بـالـسلـطـة  فالـبـديل الـوطني واهـيـة بـذرائع ا
موجـود  والعراق ليس عاقراً بـحيث اليصلح قيادته إال
احلصـصـيـون  وساحـة الـتـحـرير والـسـاحـات االخرى
واجلامـعات العراقية تكـتظ بالبدالء الوطنيون إذا ارادوا

تفـــــكيك االزمة واحلفاظ على العراق .
{ كاتب صحفي مغترب
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رجعيـة الدينية العليا بـتوافقاتهم  وكل مستفيد قام ا مرة أخرى يـزج الساسة 
ـقـام الـرفـيع  الـذي تـرفّع  وسـمـا وكـبـر وجـمـع ووحّد يـدعي الـوصل بـصـاحب ا
وحـفظ وحـرر  بـحـكـمـتـه وأبـوته وزهـده وجتـرده ووسـطـيـته . فـفي الـشـدة تـهـوي
األفـئـدة للـنـجف  ولـكن شتـان بـ فؤاد وفـؤاد  فـمن اعـتقـد وقـلد وتـيـمن وتبع 
دينة ن قطن البيت الصغيـر في الزقاق الضيق في ا راح فؤاده متـعلقاً معتقـداً 
ن حـيّر بحكمته الباغض نتفع فقد اتخذ  اناً ال انتفاعاً . أما فـؤاد ا ـة إ القد
أزقه  لـكن اجلامع لألفـئدة قبل احملب  جـسراً لـلعـبور ومـعبـراً للـنـجاة ومـنفـذاً 
ـعطاء اخملتلـفة في الـنوايا  الـعقـيدة بالـسيـد نسـباً الشـيخ حاضـنة األب حنـاناً ا
ترفع عمن اساء  احلاضن لكل من طلب تسامي عمن تطاول  ا دائمـاً وأبداً  ا
رجع األعلى ومـكانه حكـمة وعضة  ومن لم يطـلب . ويقيـناً أن في زمان وجـود ا
فزمـان قيادة الـشأن والتـصدي  زمن احـتالل وفتنـة وتآمر وفـرقة وشقـاق ونفاق
كان نسب وشرف وتاريخ وماضٍ وحاضر . فالنجف وسوء إدارة وشأن  وفي ا
مـديـنـة إبـراهـيم ومـرقـد ادام ونـوح وهـود وصـالح   ومـثـوٍ سـيـد الـزاهديـن وامام
ــتـقـ والــعـالم الــذي ال يُـعّـلم وبــاب عـلم  الــنـبـوة اإلمــام عـلي " عــلـيه الـسالم " ا
متد من مـتد  مديـنة احلوزة الشـريفة حـيث نسل العـلم ا والنجف مـدينة الـعلم ا
ـفـيـد إلى الـسـيـد الـسـيـسـتـاني " دانت بـركـاته " وهـل أكـرم واشرف الـطـوسي وا
واطهـر من النجف امتداداً ووصوالً  ويـحدثونك عن النجف وتاريـخها وشرفها 
أليس من حق من أقـام وقطن وامـتد بساللـته للنـجف ان يفـتخر بـوصله ووصله .
ـرجعـية الـدينـية الـعلـيا مـذ عرفت حوزة لقد ارتـبط احلدث الـسيـاسي العـراقي با
رجعية الديـنية العليا وليدة للعـلم والدين  ويقيناً على ظاللة من ظن أن مـوقعية ا
ـرجـعـيـة الـديـنـية ـقـام ا احلـدث احلـديث  فـقـد نـاصب كل طـغـاة الـعراق الـعـداء 
نع  كسـبيل لرد الـعدوان ومنع العـليا  بل هي من نـاصبتـهم الرفض والصـد وا
ـرجع مـن هادن وداهـن وسـاير ن يـنـطـبق عـلـيـهم وصف ا االسـتـبـداد  فـلـيس 
ـرجعـيـة الديـنيـة الـعلـيا سـلـسلـة من الـصدامـات  وتاريخ من وصـمت  فـتاريخ ا
العـداوات واالعتـقاالت والزج في غـياهب الـسجون  ولـيس قلـيل منـهم من اعتلى
شـانق واسـتـشهـد من اجل قـول احلق ورفض الـظلم ورد االسـتـبداد  والالفت ا
رجـعية وتـسلق باسـمها ن تعـلق بأسـتار ا في ظالمة الـيوم أن ساسـة الشيـعة 
واعتـلى بادعاء وصـلها  راح يـدعي ويتـقول وينـسب  بل راح يعلق أخـطائه على
شــمـاعــتـهــا  دون خـجـل من شـرفــيـتــهـا وال وجل مـن تـاريــخـهــا وال خـشــيـة من
حاضـرها  فـراح ينـسب لهـا ما لم تـقل ويدعي مـا لم توجه  بل راح يـلصـق بها
ـا ادعى مـن قـبل فــراح يـثــبت مـدعــيـاً أن مـا اتــفق ومـرر ونــصّب  فـلـم يـكــتفِ 
ظلوم ا اتـفق في زمن األزمة . حاشا للـمرجعية أن تـساند اال ا رجـعية طرف  ا
رجعـية مرجـعية ـقهـور  فما أضـحت ا وتدعم اال من اغـتصب حقه وتـنصر اال ا
اال بسمـوها ونـصرتهـا ووسطـيته وابـوتهـا وحكمـتهـا . لقد عـاد السـاسة لـلتوافق
باركة والدعم رة أيضا بذريعة ا صلحة وهذه ا مرة أخـرى وحسب ما اقتضت ا
ـظلوم لم واإلسنـاد من النجف  ودمـاء من خرج من الفـقراء لم جتف وجراح ا
ـسـانــدة والـداعـمـة ـســيل لـلـدمــوع لم تـخـتـفِ  وهي ا تـنـدمل  ورائــحـة دخـان ا
ة  ـسـا ـتظـاهـر وقـوى األمن ا ـنـددة والـداعـية لـنـصـرة ا ـناصـرة وا ـؤيـدة وا وا
ال العام واخلاص  فما كان من الكبير اال ان ينتصر مرة طالبة بحفظ الدم وا ا
أخرى لـلشـعب  بتـأكيده انه لـيس طرف في أي اتـفاق تـوصل له السـاسة  فهي
ـقـهـور ال مع من ـظـلـوم ال مع من  ظــلم  مع ا مـع الـشـعب ال مع من قـمـع  مع ا
قـهــر  رافـعـة الـصـوت أن إصالح حـق لم يـنـجـز  وظالمــة لم تـرفع  وفـسـاد لم
يقـهـر  وهدر لألمـوال لم يـقف  وهل من مـنجـز يـستـحق الـصمت والـسـكوت بل
رجـعـيـة الـدينـيـة الـعـليـا من صّم األذان وغض والـنـصـرة ? لقـد اسـمـعت خـطب ا
الـنــظـر وجتــاهل الـنــصــرة  وأعـاد من ادعى الــوصل الــكـرة بــادعـائه اإلجــابـة 
ـرجعـية سـتُظـلل بـكذب االدعاء واالمـتثـال للـتوجـيه واألخذ بـالنـصيـحة ظـاناً  أن ا
ـمـارسة وأنـهـا سـتسـكت عـلى الـظلم واسـتـشـراء الفـسـاد وتـفشي الـفـقر وزيف ا
واتسـاع الهوة  لكن الـصبر الذي هدم عـرش الطغاة وأزال اجلـبارة الذين عاثوا
ـرجـعـيـة مـا فـسـاداً  قـادر عـلى تـصـحـيح مـا انـحـرف وتـقـو مـا اعـوج  لـكن ا

ــكـانـة ولم حتـوز هـذه اكـتـست بــثـوب الـقـدسـيــة ولم تـنـال  هـذه ا
الـهـالــة من االحـتـرام ولم تــهـوَ الـيـهــا الـقـلـوب اال لــصـبـرهـا
ن وحكمتها ونصرتها  وهي أن منحت ولم تزل الفرصة 
ـا عُـرف عـنـها من انـحـرف سـتـعـود مـصحـحـة مـصـوبـة 
حكـمة ونـصرة  ولن تـنجـو في حيـنهـا احليـلة من اجلزاء
العادل  وسعيد من اكتفى بغيره واتعضَ من التجربة. 

{ رئيس هيئة مستشاري رئاسة اجلمهورية

 —u²Ýb «Ë rJ(« W uEM  lł«d¹ wMÞË —«u( bONL² UÐ …dýU³*«

 s¹b HLK  …UÐU× ôË  «d¼UE²K  wM _« q(«  i — vKŽ Êu “UŽ ∫Àö¦ «  UÝUzd «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكــــدت الـــرئـــاســــات الـــثالث امس
مــوقــفــهــا الــثــابت بــرفض أي حل
أمني للتـظاهرات السلـمية كاشفة
عن العزم على مواصلة فتح ملفات
الفساد لتحـقيق العدالة واستعادة
نـهوبـة وانه ال تسـييس احلقـوق ا
ـلـفـات وفي وال مـحــابـاة في فـتح ا
الـتحـقـيقـات واحملاكـمـات  مشـيرة
ـبـاشـرة الفـعـلـيـة بـالـتـمـهـيد الى ا
ـراجـعــة مـنــظـومـة حلـوار وطــني 
احلـكم والـدسـتـور وفق الـسـيـاقات
الدسـتورية و القـانونيـة. وبحسب
بـيـان رئـاسي تـلــقـته(الـزمـان) فـقـد
ضـيّف رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
صــالح اجــتــمـاعــاً عُــقــد في قــصـر
الـــسالم بــبـــغــداد حــضـــره رئــيس
ـهدي مـجـلس الـوزراء عادل عـبـد ا
ورئــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمـد
احلـــلــــبــــوسي ورئــــيس مــــجـــلس
الـقـضـاء األعـلى فـائق زيـدان جرى
خالله (تدارس مـختـلف الـتطورات
السـياسـية واألمـنيـة في البالد في
خـضم الـتـظـاهـرات الـكـبـيـرة الـتي
شــهـــدتــهـــا بــغـــداد ومــحـــافــظــات
أخـــــرى) واضـــــاف الـــــبـــــيــــان ان
(االجــــــــتــــــــمـــــــاع أكــــــــد أن هـــــــذه
االحتـجـاجـات الشـعـبـيـة السـلـمـية
هي حركة إصالحية مشروعة ال بد
مـنهـا وذلك استـجـابة لـلرأي الـعام
ـــتــطـــلـــبـــات احلـــيــاة الـــوطـــني و
الـــســـيــاســـيـــة واخلـــدمـــيــة الـــتي
يستحقـها العراقيـون الغيارى بعد
عـــقـــود من الـــطــغـــيـــان واحلــروب
والــعـــنف والـــفــســـاد) مــوضـــحــا
وقف الثابت ان(اجملتمع اكدوا ا
بــاالمـــتــنــاع ورفـض أي حل أمــني
لــلـتــظـاهــر الــسـلــمي واحملـاســبـة
الــشــديـدة أليــة مــجـابــهــة تـعــتــمـد
ــفــرط مــشــيــرين بــهــذا الــعـــنف ا
الــصـــدد إلى أوامــر وتـــوجــيــهــات
نع سلحة  القائد العام لـلقوات ا

استـخدام الرصـاص احلي وجميع
أشكال العنف التي تـعتمد القسوة
بـالغـة فيهـا).واشار الـبيان الى وا
ان (االجــتــمــاع تــنــاول بــاهــتــمــام
شـــديــد حـــاالت االخــتــطـــاف الــتي
جتـــرى ضـــد نــــاشـــطـــ مـن قـــبل
جــمــاعـات مــنــفـلــتــة وخــارجـة عن
الـقــانـون وكــذلك جـرائم االعــتـداء
ــتــظــاهـــرين وهي أعــمــال عــلـى ا
مــوجــهــة يـجــري الــتــحـري عــنــهـا
ـتــســبـبــ بــهـا والــوقــوف عـلـى ا
وإنــزال الــعــقــاب الـقــانــوني بــهم
مؤكدين أنه لـن يبقى مـعتقل واحد
ــتـــظــاهــريـن) مــضــيـــفــا أنه مـن ا
نصف (سيحال للقـضاء العادل وا
كل من تـثـبت علـيه جـرائم جنـائـية
ومن أي طـــــرف كــــان. وســـــتالحق
العدالة الصـارمة كل من يعتدي أو
يــخـطف أو يـعـتــقل أيّـاً كـان خـارج
إطار القانون والسلطة القضائية).

مشـددا على (أهمـية حـصر السالح
بــيـد الــدولـة وهــذا مـا ســيـتــحـقق
).وأكد البـيان(ضرورة الـتقيد حتمـاً
قـراطـية بالـطـبيـعـة السـلـميـة الـد
ا يحفظ االمن العام للتظاهرات و
ــنع حـرف مــسـار ـمــتـلــكـات و وا
التظاهرات عن طبيعتها السلمية)
الفتـا الى ان(االجتمـاع يؤكـد أيضاً
مــــا هـــو أهم; احـــتــــرام وتـــقـــديس
الـتـضـحيـات لـلـشهـداء ولـلـجرحى
من أبـطـال الــتـظـاهـرات الــسـلـمـيـة
ومن مــيـــامــ قــواتـــنــا األمـــنــيــة.
دمـــــاؤهم الـــــتـي ســـــالت أضـــــاءت
الــــطـــريـق وفـــتــــحـت األفق نــــحـــو
ستقبل).وتعاهد اجملتمعون على ا
ــكن أن (أن ال قــطــرة دم طـــاهــرة 
تــذهـب هـدراً وأن ال يــتــوقف عــمل
الـعـدالـة اخملـلص من أجل الـوقوف
عـــــلـى أي مــــتـــــورط بـــــهـــــذا الــــدم
الــطــهــور) مــشــيــرين الى ان(هــذه

مـسـؤولـيـة الــسـلـطـات احلـكـومـيـة
والـقانـونيـة مـسؤولـيتـنا جـميـعاً
مـجـتـمـعـاً وحـاكـمـ أن ال تـتوقف
اجلـهـود وال تــكلّ في الـقـبض عـلى
تـسـببـ بـالقـتل وسفك الـقـتلـة وا
الــدمــاء. مـســؤولــيـتــنــا في تــأمـ
حـــقــوق عـــائالت الـــشـــهــداء وفي
تــــأمـــ عـالج اجلـــرحى بــــأفـــضل
تـاحـة). وأكد االجـتـماع الـقـدرات ا
اربع نقاط هي (مباشرة السلطت
التنفيذية والـقضائية فعالً بالعمل
لفات القانوني في الشروع بفتح ا
الــتــحـقــيـقــيـة اخلــاصـة بــالـفــسـاد
ـتهـمـ فيـهـا لتـحـقيق ومالحـقـة ا
الـــعـــدالـــة واســـتـــعـــادة احلـــقــوق
ـنـهـوبـة. وســيـتـواصل فـتح هـذه ا
ـلـفـات. وبـهـذا ال أحـدَ مـهـمـا كـان ا
مـنـصـبه ومـركزه ومـوقـعه بـالـقادر
عـلى اإلفالت من سـير الـعـدالة. وال
تـــســـيــيـس وال مــحـــابــاة فـي فــتح

ــــلــــفـــات وفـي الـــتــــحــــقــــيــــقـــات ا
واحملــاكـــمـــات. مــصـــلـــحـــة الــبالد
وحـقوق الـشـعب وتطـبـيق القـانون
هو الفيصل في كل شيء كما تمت
ـــبــــاشـــرة بـــاتــــخـــاذ االجـــراءات ا
القانونية من قبل القضاء بحق من
تسـبب في اسـتشـهاد واصـابة عدد
ـتـظـاهـرين والـقـوات االمـنـيـة مـن ا
مـتلكـات العامة ومن اعتـدى على ا
حــــيث  تــــوقــــيف قــــسم مــــنــــهم
وصدرت مـذكرات قـبض بحق قسم
اخـر واليـزال الـتـحــقـيق مـسـتـمـراً
ـبـاشـرة أيـضـا بالـعـمل من أجل وا
تـشـريع قـانـون جـديـد لالنـتـخـابات
ــا يـــجـــعـل من هـــذا الـــقـــانــون و
ضــامـــنــاً لـــتــحــقـــيق الــعـــدالــة في
الــتـنــافس االنـتــخــابي ومـســاعـداً
ـرشـح عـلى وصـول األكفـاء من ا
ـوجب رؤية وقـناعـات الـناخـب

واحلدِّ من فـرص االحتـكار احلزبي
الـــتي تُـــبـــقي عــلـى ركــود احلـــيــاة
الـسيـاسيـة ما بـ عدد مـحدود من
األحـزاب .واشارت الـنـقطـة الـثالـثة
الى إن (الــــتـــظــــاهـــرات ســــاعـــدت
ـشروع على وتساعـد في الضغط ا
القـوى واألحزاب السـياسـية وعلى
احلـكـومــة والـسـلـطـة الــتـشـريـعـيـة
والـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـيـة من أجل
سارات وقبول القبـول بتصحيـح ا
التغييرات اإليجابية خصوصاً في
مــجــاالت الــتــعــديل الــوزاري عــلى
أسـاس الــكــفــاءة واحلــدّ من اآلثـار
ــخـتـلف الـضــارة لـلـمـحــاصـصـة 
صـورها وتـصحـيح مسـارات عمل
الــدولــة لـــتــضــعــهـــا في الــســيــاق
الـصـحيح الـطـبيـعي كـدولة خـادمة
ـصاحله وراعـية لـلـشعب وحـامـية 
ــــــــصــــــــالـح األحــــــــزاب ولــــــــيـس 
واألشــخــاص احلــاكــمــ والــقـوى
ـــاســــكـــة بـــالـــســـلـــطـــات. ويـــرى ا
اجملــــتـــمـــعــــون أن الـــتــــظـــاهـــرات
بـصـورتهـا السـلـميـة الـناصـعة هي

ـراقـبـة والـضغط من أهم وسـائل ا
لتـحـقيق ذلك ولـتأمـ اإلصالحات
ــــطــــلـــــوبــــة وبـــــلــــوغ األهــــداف ا
ــنــشــودة) فـيــمــا اكــدت الـنــقــطـة ا
ـــبــاشـــرة الــفـــعــلـــيــة الـــرابــعـــة  ا
ـراجعة بـ(التـمهـيد  حلـوار وطني 
مـنــظـومـة احلــكم والـدســتـور وفق
الــــســــيــــاقـــــات الــــدســــتــــوريــــة و
القانونـية).ولفت البـيان الى تقدير
ــة االجــتــمـــاع  واحــتــرامه لـ(عــز
الـشـبـاب الـذين كــان مـعـظـمـهم في
ا أوج تطلّعهم لـلحياة واعتزازه 
حــقــقــوه من حــراك هــزّ الــبـلــد من
أقـصـاه إلى أقـصـاه وقـدم الـصورة
الـعــظـيـمـة لــهـذا الـشــعب الـغـيـور
وهــو احلـراك األهم بــ مـا حتـقق
بعد  ?2003الذي قاد إلى مـراجعة
ــؤســسـات شــامــلــة لــيس لــبــنـى ا
ـا أيـضـاً لـلـسـيـاسات فـحـسـب وإ
وخـطط الـبنـاء والـتطـويـر وتغـيـير
ـا يضع الـبلـد والشعب القـوان 
ــعــاصـرة في الــقـلـب من احلــيـاة ا
ألرقى الــــبـــلـــدان)  مــــضـــيـــفـــا ان
(االجـتـمـاع يـتـشرف بـتـأكـيـد الدور
الــــســـامـي الـــذي اضــــطــــلــــعت به
ـرجــعـيـة الــعـلـيــا وهي تـذود عن ا
حق االعــــتــــراض واالحــــتــــجــــاج
وتنصح باإلصالح وتـؤكده وتنبه
الـى ضـــرورة مـــراعـــاة أمن وسالم
العراق في هـذه الظروف اإلقلـيمية
شـديدة احلـسـاسيـة). وكـان رئيس
اجلـمـهـوريـة قـد بـحث مع الـسـفـير
الفـرنسي لدى بـغداد برونـو اوبير
الـدعم الدولي لـتـعزيـز اإلصالحات
في الـعـراق بـحـسب بـيـان رئـاسي
تـلــقـتـه( الـزمــان) افـاد بــأنه (جـرى
خـالل الـلــقـاء بــحث الــدعم الـدولي
لـــتــــعـــزيـــز األمـن واالســـتـــقـــرار و
اإلصالحــات في الــبالد فــضال عن
سـبل االرتقـاء بالـعالقـات الثـنائـية
ـا يـحـقق مـصـلـحة بـ الـبـلديـن 
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يـعـاني كـثـيـر من الـنـاس ارتـفـاع ضـغط
الـــدم دون ان يـــدركـــوا ان بـــامـــكــانـــهم
الـتــعــايش مــعه وضــبـطـه خالل اجـراء
ط احلــيــاة تــغــيــيــرات بــســـيــطــة في 
ومـتابـعة تـغـيرات ضـغط الدم بـانتـظام.
وبفضل تطبيقات يتم حتميلها بسهولة
كنك مراقبة ضغط على هاتفك الذكي 
الـــدم بــانـــتــظـــام واحلــرص عـــلى عــدم
جتــاوزه احلــد الــصـــحي من بــ هــذه

التطبيقات
Âb « jG{ oO³Dð

يـســاعـدك هـذا الـتــطـبـيق عــلى احلـفـاظ
عدالت الطبيعية على ضغط الدم عند ا
عن طريق تـسجيل مسـتوياته اخملـتلفة
تعـلقة بحالتك اضافة الى التـحديثات ا
الــصـــحــيــة ثم حتـــلــيــلــهـــا. وتــطــبــيق
(ســـمــارت) خـــاص بـــضـــغـط الـــدم هــذا
ـثـابـة مـذكـرات لـضـغط الـتـطـبـيق هـو 
ـــكــــنك تـــدويـن ضـــغط الـــدم الـــدم اذ 
االنقباضي واالنبسـاطي ومتابعة معدل
ضـربـات الـقـلـب ومؤشـر كـتـلـة اجلـسم

والوزن.
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يـحــفظ هـذا الـتـطــبـيق جـمــيع تـقـاريـرك
الـطـبـيــة كـمـا انه يـتــابع حـالـة جـسـمك
ــــكـــنـه االســـتــــمـــرار في ومــــوقـــعك و
تـسـجـيل ضـغط الـدم. كمـا يـحـلل جـميع
الـبيـانات ويـخلق رسـما بـيانـيا خـاصا
بك ويـحـتــفظ بـاالحـصــاءات كي يـراهـا

طـبيـبك. وتطـبيق الـسيـطرة عـلى ضغط
الـــدم يــســـاعــدك هـــذا الــتـــطــبـــيق عــلى
تـسـجـيل مـســتـويـات ضـغط الـدم لـديك

كنك ومتابـعة ضربات القـلب والوزن 
ايـضـا تـعيـ تـنبـيـهـات خالل التـطـبيق

واعيد تناول الدواء.  لتكيرك  صارف االهلية UB—·∫ مراجعون في احد ا


