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اوقـــد مــواطــنــو مـــحــافــظــات عــدة
الشموع ترحما على شهداء العراق
وال ســيـمــا في مـحــافـظــتي ذي قـار
والــنــجف الـلــتـ شــهــدتـا ســقـوط
الــعـديـد من الــضـحـايـا  وارتــفـعت
وتــيــرة الــعــنف عــلى هــذا الــنــحـو
الـــدامي في احملـــافــظـــتــ  حـــيث
طـــالـب شـــيـــوخ عـــشـــائـــر ذي قـــار
ـحاكمـة قيادات عـسكريـة ارتكبت
ـــــتـــــظـــــاهـــــرين اجملـــــزرة بـــــحق ا
الـــســـلــمـــيــ وجــــدد نـــاشـــطـــون
ـطـالـبـات بـوطن خـال من الـفـساد ا
واحملــاصــصــة الــطــائــفــيــة . وقـال
نـاشـطون لـ (الـزمان) امس (نـطالب
بــرحـيل كل من تـسـبب بـأراقـة الـدم
الـــعــراقـي وفــضـل مــكـــاســبـه عــلى
ارواح االبـريـاء البـاحـث عن لـقـمة
عــيـش ســرقت من قــبل الــفــاســدين
دون مـحاسبـة عادلة) واضـافوا ان
ـهـدي ال (اســتـقـالـة حـكــومـة عـبـد ا
تــكــفي وال انــســحــاب من ســاحـات
الـشرف والتظاهـر اال برحيل جميع
الـــوجـــوه الـــتـي اوصـــلت الـــوضع
الـــراهن الى طـــريق مــســـدود بــعــد
اســـتــمــرار عــمـــلــيــات الـــتــســويف
ــمـاطـلـة لـلـمــطـالب احلـقـة الـتي وا
خــرجـنـا من اجل اجــراء مـحـاسـبـة
حـقـيقـيـة لـلفـاسـدين وتوفـيـر فرص
) عـلى حـد قـولـهم. عــمل لـلـعـاطـلــ
ـطالـبة بـ (وطن خال من مـجددين ا
الـفـسـاد واحملـاصـصـة والـطـائـفـيـة
والـتأكيد على اختيار اكفاء لرئاسة
احلـكومة من قبل الشعب بعيدا عن
االحـــزاب الـــســـيـــاســـيـــة). واعــرب
مـتظـاهرون في ساحـة التـحرير عن
ـهـدي . فــرحـهم بــأسـتـقــالـة عـبــد ا
تظاهرون في تصريح امس وقـال ا
ان (اخلــطـوة إنــتــصـارا لــلـشــهـداء
الـذين سقطوا خالل االحتجاجات).
في وقت   اكــد رئــيـس اجملــمــوعـة
الـعراقـية لـلدراسـات السـتراتـيجـية
واثق الـهـاشمـي اال رغبـة سـياسـية
ـوقف واالوضـاع تـتجه بـأحـتـواء ا
نـــحــو الـــتــأزم . وقـــال الــهـــاشــمي
لـ(الــزمـان) امس ان (احملــتـجـ لن
يـنـسـحـبـوا من سـاحـات االعـتـصام
بـــعـــد تــــقـــد رئـــيس احلـــكـــومـــة
ـشــكـلــة لــيـست اســتــقـالــته كــون ا
ــهـــدي الن الــشــارع بـــعــادل عــبـــدا
يـبحث تـصحيـحا الخـطاء متـراكمة

مـنذ سـنوات وهي مـحاربـة الفـساد
وتــغـيـيــر الـوجـوه وايــجـاد قـانـون
انـتخـابي يسمع لـلشعب بـالوصول
ـان ومـفـوضـيـة مـسـتـقـلـة الى الـبـر
وتـــوفــيــر اخلــدمـــات وغــيــرهــا من
االمـور) وتــسـاءل (من هــو الـبـديل
ـــقــــبـــول في الـــوقـت احلـــالي في ا
خـــــضـم الــــصـــــراع بـــــ الـــــكـــــتل
الــســيــاســيــة فــضال عن ان الالعب
اخلـارجي يـتـحـكم بـأخـتـيـار رئيس
ـعطـيات الـوزراء لـذلك فأن جـميع ا
غــيـر مــتــوفـرة والرغــبـة ســيـاســيـة
ـوقف وحـسم حــقـيـقــيـة الحـتــواء ا
اخــتــيــار رئــيس احلــكــومــة ضــمن
الــســقف الــدســتـوري) واســتــطـرد
الـهاشـمي بالـقول ان (الـبالد مقـبلة
عـلى فـوضى كـبيـرة بـسـبب انفالت
الـسالح بشكل خطير واذا استخدم
ـتـظــاهـرين سـتـكـون الــعـنف ضـد ا
هـناك عـواقب وخيمـة في ظل غياب
احلـلول بعد ان كانت فرصة الجراء
اصـالحات جذرية تـرضي الشارع).
وانــتــشــرت عــشــائــر ذي قــار عــلى
نع تسلل الغرباء طـريق اجلبايش 
الى مـدينـة النـاصريـة. وقال شـهود
عـيـان ان (انـتـفـاضـة عـشـائـريـة في
الـناصرية تمـنع دخول الغرباء إلى
احملــافــظـة وتــقــطع جـمــيع الــطـرق
ــؤديــة إلى ذي قـار) مــؤكــدين ان ا
(الـعشائـر اعلنت اسـنادها ودعـمها
لـلـقـوات األمنـيـة بـكـافة صـنـوفـها)
داعـيـة جـمـيع ابـنـائـهـا لـ (مـسـاندة
الــقـوات األمــنــيـة من أجل احلــفـاظ
عـــــــلى األمـن واالســـــــتــــــقـــــــرار في
احملـافـظـة) فيـمـا تواتـرت انـباء عن
ـديـنـة. واسـتـشـهد اغـالق مداخـل ا
واحــد وعــشــرون مــتــظــاهــرا امس
االول بـــــــالـــــــرصـــــــاص وأصـــــــيب
الـعشرات في مدينة الناصرية التي
ــاضي تـــشــهــد مـــنــذ اخلــمـــيس ا
مــواجـهـات بـ احملــتـجـ وقـوات
األمـن وفق مــــا أفـــــاد به أطــــبــــاء.
وطـالبت عـشائـر النـاصريـة وعموم
حـاكمـة قيـادات عسـكرية ذي قـار 
ارتــكــبت اجملـزرة . واعــلــنت دائـرة
صـحة النجف عن حصيلة االحداث
الـدامــيـة الـتي شـهـدتـهـا احملـافـظـة
امـس االول الى اســــتــــشــــهــــاد 16
شــخــصــا واصــابــة  500 اخــرين.
وشـهـدت مجـسرات ثـورة العـشرين
جتـمــعـا لـلـمـتـظـاهـرين الـغـاضـبـ
وسـط انـتــشــار امــني كــثــيـف قـرب

مـــرقــد احلـــكـــيم . وتــدولـت مــواقع
الـتواصل االجـتمـاعي صورا تـظهر
تـصـاعـد اعـمدة الـدخـان قـرب مـرقد
احلـكـيم في ساحـة ثـورة العـشرين.
وكـانت ادارة مـرقـد شهـيـد احملراب
قـد اصدرت توضيـحا بشأن احداث
الــنـجف . وقـالت في بـيـان امس ان
ـرقـد هم مـنـتـسـبـون الى (حـمـايـة ا
وزارة الـداخـليـة والـتزامـا بـاالوامر
الـصـادرة الـيـهم بـعـدم اطالق الـنار
بــكل الـظـروف واالحـوال وكـان ذلك
ـــدرســـة واضـــحـــا عـــنـــد احـــراق ا
الـديـنـيـة وانـسـحـابـهم الى الـداخل
وعــدم تــعـرضــهم لــلــمـتــظــاهـرين).
ونــــــاشـــــدت شــــــرطــــــة الـــــنــــــجف
ـــتــــظـــاهـــريـن بـــضـــبـط الـــنـــفس ا
والـرجـوع الى ساحـة الـتظـاهرات .
وقـــالت فـي بـــيـــان امس (نـــنـــاشــد
ـتـظاهـرين بالـرجوع الى سـاحات ا
الــتــظـاهــر والــتـزام الــهــدوء وعـدم
االنــــســـحــــاب الى امــــكـــان تــــهـــدد

حياتهم). 
ودعـــا احملــــافظ  لـــؤي الـــيـــاســـري
شـيـوخ الـعشـائـر الى صد الـشـباب
عن الـتوجه لساحة ثورة العشرين
فـيما اشار الى ان اجلمـيع بانتظار
الـتــحـقـيق بـشـأن االعـتـداءات الـتي
ـواطـنـ الـعـزل. كـمـا أعلن طـالت ا
الــيــاســري عن تــعــطـيـل الـدوام في
احملـافـظـة اليـوم حـداداً على أرواح
شــــهـــداء الــــتــــظـــاهــــرات. وقـــررت
ثـنى تـعطـيل الدوام في مـحـافظـة ا
دة يوم حدادا مـؤسسات الدولة 
عــلـى شــهــداء الــتـــظــاهــرات. كــمــا
اعـلـنت مـحـافـظـات بـابل و مـيـسان
ـدة والــديـوانـيـة احلــداد الـرسـمي 
ثـالثـــة أيــــام عـــلى أرواح شــــهـــداء
الـــتــظــاهــرات. واوقـــد االهــالي في
االنـــبــار وصالح الـــدين ونـــيــنــوى
خالل وقــفـات تـضـامـنــيـة الـشـمـوع
تـرحـمـا عـلى شـهـداء الـعـراق خالل
االحـــتــجــاجــات وســـقــوط عــدد من
الـضـحـايا بـاالخص في مـحـافـظتي

النجف وذي قار.
 وقـــال شـــهـــود عـــيـــان ان (اهـــالي
احملـافـظات الـثالث اوقـدوا شمـوعا
خالل وقـفات تـظامـنيـة ترحـماً على
شـهداء العراق الـذين سقطوا خالل
الــــتـــظـــاهــــرات وال ســـيــــمـــا خالل
االحــداث الــتي شــهــدتــهــا الـنــجف
ـاضـي اضـافة وذي قـار االسـبـوع ا
الـى اقامـة الـبعض مـجـالس عزاء).

فـي غــــضــــون ذلك  دعـت نــــقــــابـــة
ـيـ اجلــامـعــات كـافـة إلى األكــاد
اعـالن حــالـة احلــداد عــلـى شــهـداء
الـتـظاهـرات في مـحافـظـتي ذي قار

والنجف. 
وقــالت الـنـقـابـة في بـيـان امس إنه
(الــــتـــــزامــــا بــــقـــــضــــيــــة اإلصالح
ومــشـروعه الــذي قـاده الـعــراقـيـون
وعـــــمّــــده الــــشــــهـــــداء واجلــــرحى
بــدمــائـهـم الـزكــيــة وتـضــحــيــاتـهم
وتـمـسكـا بـخدمـة اجملـتمع والـدفاع
عــنه نــدعـو اجلــامــعـات الى إعالن

احلـداد ترحما على شهداء ساحات
الــتــظــاهــر واالحـتــجــاج الــســلـمي
ـرتـكـبة في واسـتـنـكـارا لـلمـجـازر ا
الـــنـــاصــريـــة والـــنــجـف الــتي راح
ضـحيـتها الـعديد من الـشباب). في
رجـع الديني تـطور الحق  طـالب ا
جـواد اخلالـصي العـشائـر بالـنزول
فـي سـاحــات االحـتــجــاج وحـمــايـة
ابـنائـهم. وأكد اخلـالصي  فـي بيان
تـلـقته (الـزمان) امس انه (ال حل إال
بـحكـومة انـتقـاليـة وطنـية مـستـقلة
عـن ســلــطـــة االجــنــبي) مـــطــالــبــاً

الـقـوات االمنـية بـ(الـوقوف بـجانب
شـــعـــبــهـــا ال االنـــزواء واالبــتـــعــاد
عـــنـــهم) مــــؤكـــداً ان (الـــدخالء في
الــقــوات االمـنــيـة هـم من يـقــومـون
بـــاجلـــرائم ضـــد ابـــنـــاء الـــشـــعب)
بـحـسب قوله  داعـياً الـعشـائر إلى
(الــنــزول فـي ســاحــات االحــتــجـاج
وحـــمـــايـــة ابـــنـــائـــهم مـن االجــرام
الـــوحـــشي كـــمـــا نـــطـــالب بـــأعالن
احلــداد الـعـام عـلى ارواح ضـحـايـا
الـعراق واقامة مجلس عزاء مركزي

في ساحات التظاهر). 
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ــقــراطي ايــد رئـيـس احلــزب الـد
الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
اي خــطـــوة تـــســـهم بـــحل االزمــة
الــراهــنـة الــتـي تــشـهــدهــا الــبالد
وتــمـــنع مـــحـــاوالت االنــهـــيــار او
الــفــوضـى . وقــال الـــبــارزاني في
بـــيــان امـس (نــتـــابع بـــاهـــتـــمــام
التـطـورات األخـيـرة و نـرحب بأي
خطوات تسـهم بحل األزمة و منع
االنـهـيـار أو الــفـوضى أو الـعـودة
ألزمنـة الـدكـتـاتوريـة و أي تـغـيـير
ينبغي ان ياخذ بـاحلسبان حقوق
ـكـونــات كـافـة و أن يــكـون وفـقـا ا
لأللـيــات الــدسـتــوريـة) مـضــيــفـا
(ويــهــدف ايــضــا الي اســتــتــبــاب
األمن و االسـتـقــرار و فـرض حـكم
طالب الـعادلة القانـون و يحقـق ا
للجماهير احملرومة كما ندين قتل
ـستمر ونعزي األبرياء و العنف ا
ذوي الشـهداء و نـتـمنى لـلـجرحى
الــشــفــاء الــعــاجل). وقــدم رئــيس
ـــــهــــدي الــــوزراء عـــــادل عـــــبــــد ا
اسـتـقــالـته الى مـجــلس الـنـواب .
ـــكـــتب ــتـــحـــدث بـــأسم ا وقـــال ا
االعالمي للحكومـة سعد احلديثي
هدي في تصـريح امس ان (عبـد ا
ــان). قــدم اســـتــقــالـــته الى الـــبــر
ـــهــدي مـــجـــلس وطـــالب عـــبـــد ا
النواب بـاختـيار بديل بـسرعة الن
البالد بوضعهـا احلالي ال تتحمل
ـهدي تسـيـير اعـمـال. وقـال عبـد ا
في تـصـريح امس ان (اسـتـقـالـتي
مـهــمــة لــتــفـكــيك االزمــة وتــهــدئـة
ـان اخـتـيـار االوضـاع وعـلى الـبـر
الــــبـــــديـل بــــســـــرعــــة الن الـــــبالد
بوضعها احلالي ال تتحمل تسيير
اعـمال) واشار الى ان (احلـكـومة
اجنــــزت الـــــكــــثـــــيـــــر من االمــــور
االســتــثـنــائــيــة وان عالقــتــنــا مع
اربيل تـطورت بـعد تـسويـة بعض
لفات العالقة كما ان هناك تقدما ا
في القطاع الـزراعي بعد مـضاعفة
نـتوج). ونـاقش مجـلس الوزراء ا
خالل جلـسة اسـتثـنائـية اسـتقـالة
ـهـا الى مـجـلس احلـكـومة وتـقـد
النواب. وقـال مكـتبه االعالمي في
بــيــان امـس ان (اجملــلس الــوزراء
صوت عـلى قـبـول إسـتـقـالـة مـدير
مـــكـــتب رئـــيس الـــوزراء واألمـــ
العام للمجلس كما ناقش استقالة
ـهـدي من رئـاسـة احلـكـومة عبـد ا
ــهــا الى مــجــلس الــنـواب وتـقــد
نـاقـشـة مـايتـرتب عـلى احلـكـومة

من واجـــبــــات تـــســـيــــيـــر االمـــور
الـيـومـيـة وفـق الـدسـتـور). وشـدد
ــهـدي خالل اجلـلــسـة عـلى عـبـد ا
(مبـدأ الـتـداول الـسـلمي لـلـسـلـطة
ـــقـــراطي وان في الـــنـــظــــام الـــد
حتــقــيق مــصــالح الــشــعب هــدف
يهـون امـامه كل شيء) مـبـيـنا ان
(احلـكـومـة بــذلت كل مـابــوسـعـهـا
ـتـظـاهـرين ــطـالب ا لإلسـتـجـابـة 
وتـــــــقـــــــد حـــــــزم اإلصـالحــــــات
والــتـــعـــيــيـــنــات وقـــطع االراضي
الــســكــنــيــة ومـشــاريـع الــقــوانـ
ـهــمـة مــثل قـانــون االنـتــخـابـات ا
ــفــوضــيــة ومـــجــلس اخلــدمــة وا
ــــــنــــــاصب االحتــــــادي ومــــــلـف ا
وازنـة  والعمل بالوكـالة وإعداد ا
في ظل برنامج حـكومي مـتكامل).
بـدوره  رأى اخلـبــيــر الــقــانـوني
طارق حرب ان الدستور حدد عدد
من الـــــــشـــــــروط العـالن حـــــــالــــــة
. وقــال حــرب في بــيــان الــطــوار
ـادة تـلــقـتـه (الـزمــان) امس ان ( ا
61/تـاسـعــاً من الـدســتـور حـددت
شـروطـا العالن حـالـة الـطواريء 
اذ يجب  تـقـد طـلب مـشـترك من
رئيسي اجلـمهـورية والوزراء الى
ــان لــلــمـــوافــقه عــلى اعالن الــبــر
الــطـــوار وبــعـــدهــا يـــتم عــرض
ـان لـلـتـصـويت الـطـلب عـلى الـبــر
ـوافـقة بقـبـول الـطلب أو رفـضه 
ـدة ثـلـثي أالعـضـاء) وتـابع ان (ا
الــتي تـــفــصـــلــنـــا عن احلـــكــومــة
هدي اجلديدة بعـد استقالـة عبد ا

هي  45 يوما).
مـبـيـنـا ان (الـدسـتـور مـنح رئـيس
اجلـمــهـوريـة  15 يـومـا لـتــكـلـيف
مـرشح الــكـتـلــة الـنــيـابـيــة االكـثـر

عــددا). وجــاءت اســـتــقــالـــة عــبــد
ــرجــعــيـة ــهـدي بــعــد خــطــبـة ا ا
الـــديــنـــيـــة الـــتي حـــثت خـاللـــهــا
ـان عــلـى إعــادة الـنــظــر في الــبــر
خيـارته ازاء احلكـومة . الى ذلك 
ــهـــدي اجــتـــمــاعــاً تــرأس عـــبــد ا
جمللس األمن الوطني.وذكر البيان
ـهـدي تـرأس اجـتـمـاعـاً أن (عـبـد ا
جملــلس االمـن الــوطـــني دون ذكــر
مزيدا من التـفاصيل). كـما  التقى
ـمــثـلــة اخلـاصـة ـهـدي  ا عـبــد ا
ــتـحــدة في لألمــ الــعـام لـأل ا
الــــعــــراق جـــــيــــنــــ هـــــيــــنــــيس
لفات بالسخارت وبحثا عدد من ا
الـتـي تـخص االوضــاع الــراهــنـة.
وكـان مــجـلـس الـوزراء قــد صـوت
عــــلـى عــــدد من الـــــقــــرارات خالل

جلسته السابقة. 
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) ان
(اجملـــــلـس وافق عــــــلى قــــــانـــــون
انـضـمـام الـعــراق الى بـروتـوكـول
ـعـدّل إلتـفاقـيـة قـمع عام  2005 ا
ـوجـهة ـشـروعـة ا االعـمـال غـيـر ا
الحـــة الـــبــحـــريــة ضــد سـالمــة ا
وتــخـويـل وزيــر الـنــقـل صالحــيـة
التفـاوض والتـوقيع عـلى مشروع
اتـفـاقـيـة الـنـقل الـبـحـري مع قـطـر
ثـليات كما وافق عـلى استـثنـاء 
العـراق في اخلـارج من تـعـلـيـمات
ـــوازنــة بـــشـــأن تـــألـــيف جلـــنــة ا
اعـــتـــدال االســـعــار) واضــاف ان
ــــالــــيـــة (اجملـــلـس خــــوّل وزيـــر ا
ــــبـــالغ صالحـــيــــة عـــدم صـــرف ا
احملـــددة في قـــراراته الـــســـابـــقـــة
لـتـخـصـيص احـتـيـاطي الـطـوار
ــطــلـوب ـبــلـغ ا لــغــرض تــأمــ ا

جلهاز اخملابرات الوطني). 
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نع استيرادها). الوزراء قائمة 
ـفــوضـيــة الــعـلــيـا فــيـمــا حــذرت ا
حلــقــوق االنـســان في الــعـراق من
مـجـزرة جـديـدة في ذي قـار داعـية
ـــثـــلي الـــتـــظـــاهـــرات ووجـــهــاء
احملــــــــافــــــــظـــــــة الـى الــــــــتــــــــدخل
فـوضيـة في بيان الـعاجل.وقـالت ا
امـس إنه (إستـمرارا في مـهام فرق
ـفـوضــيـة الــعـلـيــا حلـقـوق رصــد ا
االنـــســان في مـــحــافـــظــة ذي قــار
ولـــــوجــــود مــــؤشـــــرات رصــــديــــة
لـتصـعيد الـوضع القائم والـتخوف

تظاهرين من جتـدد التصادم ب ا
واألجـهزة االمـنية نـحذر من وقوع
مـجـزرة جديـدة في احملافـظة خالل
الـسـاعـات القـادمـة) داعيـة (جـميع
ــثــلي الـتــظــاهـرات األطــراف من 
ووجـهاء وشـيوخ الـعشـائر ورجال
الــدين إلى (الـتـدخل الـعـاجل لـنـزع
فـتـيل األزمـة وتـدارك األمـور وحقن
تـظـاهـر). وشددت دمـاء الـشـبـاب ا
ــفـوضــيـة عــلى الـقــوات األمـنــيـة ا
بـضــرورة ضـبط الـنـفس والـتـحـلي
تـظاهرين سـؤوليـة) مناشـدة ا بـا
بـ (االبـــــتـــــعـــــاد عـن االحـــــتـــــكــــاك
والــتـــصــادم مع الــقــوات االمــنــيــة
ــكــلـــفــة بــحــمــايــة الــتــظــاهــرات ا
الـــســـلــمـــيـــة واحلـــفــاظ عـــلى امن
ـزيد من احملـافظـة وعدم تـعريض ا
تـظاهرين والقـوات األمنية حـياة ا
ـفـوضـيـة امس لـلــخـطـر). وأكـدت ا
ـرتكـبة الـسـبت أن (جرائم الـقتل ا
ــتــظــاهــرين الــســلــمــيـ ال ضــد ا
تـسقط بالتقـادم) عادة حصانة أي
مــتـــورط (ال تــضــمن له اإلفالت من
الــعـــقــاب). وقــالت في بــيــان امس
انـهــا تـؤكـد أن جـمـيع االنـتـهـاكـات
ــتــظــاهــرون الــتـي تــعــرض لــهــا ا
الــســلــمــيـون مــنــذ بــدايــة انـطالق
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حــقق فــريق ريــال مــدريــد فـوزا
صــعـبــا امس الـسـبت  بــهـدفـ
مـــــقـــــابـل هـــــدف واحـــــد  خالل

مواجهة ديبـورتيفو أالفيس في
معقل األخير في إطار منافسات
اجلـولـة الـــخـامــسـة عــشـرة من

الدوري االسباني.
وســجل األهـداف لــريـال مــدريـد
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الالعــبـان سـرجــيـو رامـوس في
الـــدقــيــقــة 52 وكـــارفــاخــال في
الدقـيقة 69 بيـنما سـجل لفريق
لـديــبــورتــيـفــو أالفــيس الالعب
لوكاس بيريز من ركلة جزاء في

الدقيقة 65.
وبـهذا الـفوز  يـقفـز ريال مـدريد
لـصـدارة الـلــيـغـا بــشـكل مـؤقت
برصيد 31 نقطة بينـما يتجمد
رصـيد ديـبورتـيفـو أالفيس عـند
ــركــز الـــثــالث 18 نــقـــطــة فـي ا

عشر.
ـــبـــاراة ـــبــــاراة  ا وشــــهـــدت ا
مــــحــــاوالت ألصــــحـــاب األرض
ديــبــورتــيـفــو أالفــيس لــلــتــقـدم
حــيث ســقط ألـيــكس فــيـدال في
مـــنـــطـــقــة جـــزاء ريـــال مـــدريــد
وطــالب بــاحلـصــول عـلى ركــلـة
ــبــاراة إلى جــزاء وجلــأ حــكم ا
تقنـية الفـيديو الـتي أثبتت عدم
صـحتـها وانـحـصار  الـلعب في
الـدقـائق الـعشـر األولى في خط
الوسط  ولم تظهر أي محاوالت
خطرة حتى انطـلق إيسكو على
الــــطـــرف األيــــســـر وتــــوغل في
منطقة اجلـزاء وسدد كرة سهلة

أمسك بها احلارس باتشيكو.
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـنقل ان يـكون الـطقس الـيوم االحد
غـائمـا مصـحوبا بـأمطـار وعواصف
رعـدية . وقالت الهيئة في بيان امس
ـنـاطق ان (طـقس الـيـوم االحـد في ا
كــــــافـــــة غــــــائـم الى غــــــائم جــــــزئي
ــنــطــقــتــان الــوســطى وســتــشــهــد ا
واجلــنـوبـيـة تــسـاقط امـطـار خــفـيـفـة
مـصـحـوبـة بـعـواصف رعـديـة لـيال),
واضــــــاف ان (درجـــــــات احلــــــرارة
مــسـتـقــرة وحـركــة الـريــاح جـنــوبـيـة
شرقـية خفيفة الى معتدلة السرعة).
وتـقطـعت السـبل بنحـو ألف شخص
دون تــدفـــئــة أو كـــهـــربــاء في قـــريــة
صـغـيـرة بـواليـة أريـزونـا األمـريـكـيـة
ــاضــيــة خالل عــاصــفـة اجلــمــعــة ا
شـتويـة شـديـدة هـددت بـإلـغـاء سـفر
اليـ مع حتركـهـا شرقـا بعـد يوم ا
واحـد من عطـلـة عـيد الـشـكـر.وأعلن
مجلس بلدة توسايان حالة الطوار
بعـد انقطاع الـكهرباء واجلـليد الذي
بـلغ ســمـكـه نـحـو  60 سـنــتـيــمـتـرا
ـــــســـــتـــــحـــــيل والـــــذي جـــــعل مـن ا

استخدام الطرق.
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اصـدر مجلس القضاء االعلى بيانا
صـابـ وذوي الشـهداء دعـا فـيه ا
إلى مـراجـعة الـهـيئـات الـتحـقـيقـية
فـي مـحــافــظــتي ذي قــار والــنـجف
لــتــســجــيل إفــاداتــهم بــخــصـوص
اجلرائم التي ارتكبت بحقهم خالل
الـتظاهرات. واكد اجمللس في بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس  (سـوف تـتم
واطـن مـعـاقبـة من اعتـدى عـلى ا
ـتـظـاهـرين الـسلـمـيـ  بـاشد من ا
الـعـقـوبـات وفق قـانـون الـعـقـوبات
الـــنـــافــذ رقم  111 لـــســـنــة 1969
ـــعــتـــدين عــلى واكـــد (مــعـــاقــبــة ا
ــتـــظــاهـــرين ســوف ـــواطــنـــ ا ا
يــعـاقــبـون بــاشـد الــعـقــوبـات وفق
قـانـون الـعـقوبـات الـنـافذ رقم 111
لـسنة 1969  .وفـي بغداد أسـتقبل
رئـــيس مــجـــلس الــقـــضــاء االعــلى
الــقـاضي فـائق زيـدان وزيـر الـعـدل
فــاروق امــ الــشـوانـي وعـددا من
ـدراء الـعـامـ في الـوزارة. وذكر ا
ـــركــز اإلعالمي بـــيــان صــادر عن ا
جملـــلس الــقــضـــاء االعــلى تـــلــقــته
(الـزمان) امـس أن (اجلانـب بـحثا
الــتـــعــاون بــ مــجـــلس الــقــضــاء

االعــــــــــلـى ووزارة الــــــــــعــــــــــدل في
ـشـتـركـة). ووجه االخـتـصـاصـات ا
مـجلس القضاء األعلى محاكمه في
أنــحـاء الـبالد بـتـشـديـد اإلجـراءات
بـشـأن عـمـليـات تـهـريب واسـتـيراد
الـبـضائع األجـنبـية بـشكل مـخالف
ــنــتج لــلــقــانــون تــعــزيــزا لــدعم ا
احملـلي وتـشـغـيـل األيـدي الـعـامـلة.
وأكــد بـيـان ثــان لـلـمــجـلس تــلـقـته
(الــــزمـــان) امس أن (زيــــدان عـــقـــد
اجتماعا ضم السادة رئيس الهيئة
الــتــمـيــيـزيــة اخملــتـصــة بــقـضــايـا
الــكــمــارك في مــحــكـمــة الــتــمــيــيـز
االحتـاديـة ورؤسـاء االدعـاء الـعـام
واإلشـراف القضـائي باإلضافة إلى
رئـيس محـكمـة استئـناف الـرصافة
نتج ـناقشـة سبل دعم وتشـجيع ا
الـوطـني). وأضـاف أن (اجملتـمـع
أكـدوا عـلى تـفـعـيل الـقـرارات الـتي
ــنـتــجـات األجـنــبـيـة تــخص مـنع ا
ــشـاريع الــتي تــؤثـر ســلـبــا عـلى ا
الـصناعية احمللـية وتشغيل األيدي
الــعــامــلــة). وتــابـع أن (االجــتــمـاع
خـلص إلى توجـيه احملاكم بـاتخاذ
اإلجـــراءات الــقــانــونـــيــة الــرادعــة
لـــعـــمـــلــيـــات تـــهـــريب الـــبــضـــائع
ــســـتــوردة الــتي أصــدر مــجــلس ا

الــتــظــاهــرات في  1تــشــرين األول
 2019ولـغاية الـيوم ووثقـتها فرق
ــفــوضــيــة الــرصــديــة في بــغـداد ا
واحملــافــظـات ال بــد من الــتـحــقـيق
ــتــورطــ بـقــتل فــيــهــا وإحــالــة ا
ــتـظــاهــر إلى الـقــضـاء الــشــبـاب ا
لــيــنــالــوا جــزاءهم الــعــادل بــغض
ــكــانـة أو ــنــصب وا الــنــظــر عن ا
ـسـؤولـيـة والـقـيـادة) مـسـتـويـات ا
ـرتـكـبة وأكـدت أن (جـرائم الـقـتـل ا
ــتـــظـــاهــرين الـــســـلــمـــيــ ضـــد ا
واالنــتـهــاكـات اجلـســيـمــة حلـقـوق
اإلنــســان ال تــســقط بــالــتــقـادم وال
تـمنع حـصانة أي مـتورط فـيها من
احملـاسبـة أو تضمن له األفالت من
الــعـقـاب وفق الــقـوانـ الــعـراقـيـة
الــنـافـذة واالتــفـاقـيــات والـصـكـوك
الـدولـيـة التي وقع عـلـيهـا الـعراق)
ــنـطـلق .وتــابـعت أنـه (ومن هـذا ا
ــفــوضـيــة الــعــلـيــا حلــقـوق فــأن ا
ـهامها اإلنـسان في العـراق ووفقا 
الــتي كـفـلـهــا الـقـانـون تــعـمل عـلى
جــمع وتـوثــيق جـمـيـع األدلـة الـتي
رتـكبـ لالنتـهاكات تـثبت تـورط ا
اجلـــســــيـــمـــة حلــــقـــوق االنـــســـان
واحلـريـات الـدسـتـوريـة اسـتـعداداً

لتحريك الشكاوى). فائق زيدان 
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