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طبعة العراق 
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قراطي بحث رئيس احلـزب الد
الكـردسـتاني مـسـعود الـبارزاني
لك الذي يزور االردن حاليا مع ا
عـــبـــد الـــله الــــثـــاني الـــعالقـــات
ـشتـركة . الـسيـاسيـة واالمـنيـة ا
فـــيــمــا كــشـف االحتــاد الــوطــني
الـكـردسـتــاني عن حـصـوله عـلى
ست وزارات ومناصب اخرى في
رتقب تشـكيلها حكومة االقـليم ا
قـــريـــبــــا. وقـــال بــــيـــان امس ان
(العاهل االردني عبد الله الثاني
بـحث مـع الـبـارزانـي الـذي يـزور
االردن حــالــيـــا لــلــمـــشــاركــة في
ـنتـدى االقـتـصادي الـذي يـعـقد ا
ــــيت الـــعالقـــات في الـــبـــحـــر ا
شتركة مع السياسية واالمـنية ا
االردن). بـــــــــدورهـــــــــا  اكـــــــــدت
احلــكــومــة االردنــيــة اعــتــزازهــا
بـــالـــعالقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة مع
الــعـراق.وقـال الــنـاطق الــرسـمي
بـاسم وزارة اخلـارجـيـة وشؤون
ــغــتــربــ االردنــيــة الــســفــيــر ا
سـفـيـان الــقـضـاة في بـيـان امس
إن (مــــوقـف األردن الــــثــــابت في
دعـم أمن الـــعـــراق واســـتـــقــراره
ووحــدة أراضـيه) الفــتـا الى ان
(الـــعــــراق الـــذي حــــقق نــــصـــرا
تـــاريــخـــيـــا عــلـى الــعـــصـــابــات
اإلرهابيـة بتضـحيات جـسام هو
ركن أسـاس من أركــان اسـتـقـرار
ـنــطـقـة)  مـعــربـا عـن (اعـتـزاز ا
ــمــلـكــة بـعالقــاتـهــا مع جــمـيع ا
مـــكـــونــــات الـــشـــعـب الـــعـــراقي
الــــشـــــقــــيق فـي إطــــار الــــدولــــة
ــوحـدة وفي ســيـاق الــعـراقــيـة ا
ـــــوقـف األردني الــــــثـــــابـت في ا
الـوقــوف إلى جـانب الــعـراق في
عــمـلــيـة إعــادة الـبــنـاء وتـثــبـيت
االستقرار) وتابع ان (وضع علم
كردستان من دون العلم العراقي
كان خطأ بروتوكـوليا فرديا غير
مـــقـــصــود) الفـــتـــا الى ان (دعم
األردن لوحـدة الـعراق وتـمـاسكه
موقف ثـابت ال يـتبـدل تـعبـر عنه
ــمــلـــكــة قــوال وفــعال). الى ذلك ا
كـــشـف الــــقـــيــــادي فـي االحتـــاد
الـــوطــني الــكـــردســتــاني شــوان

داود عن حصول حزبه على ست
وزارات ومـــــنــــاصـب اخــــرى في
تــشـكــيـلــة احلـكــومـة اجلــديـدة .
وقــال داود لـ (الـــزمــان) امس ان
(الهيئة القـيادية للحزب صادقت
ـــنــاصب الـــتي حـــصــلت عـــلى ا
ــفـاوضــات الـتي عــلــيـهــا بـعــد ا
ــقــراطي جــرت مـع احلــزب الــد
الـــــكــــردســــتــــاني) واضـــاف ان
نـاصب تـشـمل مسـاعـد رئيس (ا
االقــــلـــيم لــــلـــشــــؤون االمـــنــــيـــة
والعـسـكـرية وكـذلك نـائب رئيس
وزراء االقليم بـاالضافة الى ست
وزارات وثـالثـــــــــة وكالء وزارات
وايضا هـيئـات اخرى الى جانب

ان االقليم). رئاسة بر
 وابــــــدى الـــــبــــــارزاني فـي وقت
ســـــــابق تـــــــذمــــــره مـن ســــــيــــــر
ـفاوضـات مع االحتـاد الـوطني ا
وقــال (نـعـلـم بـأن االقـلــيم اجـرى

ــاضي انــتـــخــابــات في الــعــام ا
بـنـجـاح وظـهـرت نـتـائـجـهـا وقـد
صـبـرنـا كـثـيـرا واعـطـيـنـا فـرصا
كثيـرة لالطراف لتـشكيل حـكومة
االقـلـيم وقـد مـنح اجلـميـع فرص
كـــثــيــرة  اال انــنــا وصــلــنــا الى
ـكن مـعـهـا االنـتـظار مـرحـلـة ال 
اكثر) مـضيـفا (لم يعـد هناك اي
مــســوغ لـإلنـتــظــار وقــد انــتــهى
ان سـيبدأ وقته).وتابع ان (الـبر
بـتــنــفــيــذ بـرنــامــجه وانــتــخـاب
رئـــيس االقــــلـــيم وبــــدء اعـــمـــال
الــكــابــيــنــة اجلــديــدة حلــكــومــة
االقلـيم) . ومضى قـائالً (في هذه
الـسـاعـة لن نـنـتـظر مـع االطراف
الــــســـــيــــاســــيــــة الــــفــــائــــزة في
االنتـخـابات وسـنبـدأ باعـمالـنا).
وكشف مـصـدر في احلزب نـفسه
عن تقلـيص عدد وزارات حـكومة
ــصـــدر في كـــردســـتـــان. وقـــال ا

تــــصـــريح امـس ان (احلـــكـــومـــة
اجلـديــدة في كـردســتـان ال تـضم
اي وزارة جـديدة) مـوضحـا انه
(سيتم تـقليص حـجم احلكومة)
مــبــيـــنــا انـه (وبــحــسـب اتــفــاق
االطــراف الـــســـيــاســـيـــة ســـيــتم
تــــقـــلـــيـص حـــجم الــــكـــابــــيـــنـــة
احلـكـومـيـة من  19وزارة وثالث
هـيـئـات الى عـشـر وزارات وعـدة

هيئات).
ــان كـردسـتـان قـد عـقـد وكـان بـر
جلسة اعتيـادية بعد وقت قصير
قراطي من ابرام اتفاق بـ الد
واالحتاد الوطـني الكردسـتاني
عـلى تـشكـيل احلـكـومـة اجلـديدة
في االقلـيم.وقال مـصدر في كـتلة
ـان االقـليم االحتـاد الوطـني بـبر
ــبــاحــثـات بــ اجلــانــبـ ان (ا
اسـتـغــرقت اكـثـر من  12 سـاعـة
انــتـهت بـاتــفـاق اجلـانــبـ عـلى

تــشـــكـــيل احلـــكــومـــة اجلـــديــدة
وتــــثـــبـــيـت شـــروط االحتـــاد في
احلــكـومــة اجلــديـدة) مــضــيــفـا
ان(االحتـــــاد الـــــوطـــــني شـــــارك
ـان بــعـد االتـفـاق بــجـلـسـة الــبـر
الذي تضمن ايضـا تعديل قانون

رئاسة االقليم).
وكـــــان مـــــســــــؤول في االحتـــــاد
الـــــوطــــني قـــــد اعــــلن ان (وزارة
جديدة ستضاف حلكومة االقليم
بــــاسم وزارة االقـــلــــيم لـــشـــؤون
بـغـداد) كــاشـفـا عن ان (االحتـاد
ســـيـــحـــصـل عـــلى ثالث وزارات
رئــــيـــســـة) واضــــاف ان (نـــائب
ـــقــــراطي رئـــيـس احلـــزب الــــد
ـرشح نــيـجــيــرفـان الــبــارزاني ا
ـــنـــصـب رئـــيس االقــــلـــيم بـــذل
جـــهــودا كــبــيــرة لـــلــتــوصل الى
االتــــــفــــــاق وذلك لــــــتــــــوســــــيع

صالحياته بعموم االقليم ). 

s−Ý ÊuHB¹ Êu U×

 WMN*« a¹—Uð w  œuÝ_« ÂuO UÐ rNKO “

 œuIŽ WFÐ—√ cM  WKLN   UHK  v ≈ ÊU dD²¹ ÍdOG½UNłË ÍbN*« b³Ž

UI¡∫ ملك االردن عبد الله الثاني خالل لقائه في عمان مسعود البارزاني
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بــاشـرت أمـانـة بـغـداد بـالـتـعـاون مع قـيـادة
ـركـزي عــمـلـيـات بـغـداد وبــدعم من الـبـنك ا
الــعــراقي بــإعــادة تــأهــيل وتــطــويــر شــارع
الــرشـــيــد. وذكـــر بــيـــان امس ان (مالكــات
األمانـة الـفنـية والـهـندسـية بـاشـرت باعـمال
متد تأهـيل وتطوير شارع الرشيد للمقطع ا
من تـــقـــاطع حـــافظ الـــقــاضـي الى ســـاحــة
الرصـافي وفقـا للـطراز الـعمـراني والتراثي
لـــلـــشـــارع).  وبـــ ان (اعـــمـــال الــتـــأهـــيل
تــتـضــمن تــرمـيم االعــمــدة وتـأهــيل االروقـة
واســتـبـدال الـقــالب اجلـانـبي واكــسـاء نـهـر
الشـارع وتـصمـيم عـربـات للـبـاعة اجلـوال
وتوحيد واجهات احملال التجارية واللوحات
االعالنــيــة وانــشــاء حــديــقــة قــرب الــســوق
سة جمالية الى الشارع). العـربي إلضفاء 
وحـظــيت هــذه الـعــمــلـيــة بـارتــيــاح بـالغ من
ـواطـنـ وعـدوهـا صـحـوة بـلـديـة مـتـأخـرة ا
بعد ان فقد الشارع الكثير من بهائه وتراثه
ـوغــرافي والـتـجـاري بـســبب الـتـغـيــيـر الـد

شهورة. الذي طرأ على محاله وامكنته ا
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امـضـى رئـيس الــوزراء عـادل
ــهــدي يـــومه الــثــاني عــبـــد ا
خـالل زيـــــارته الـى طـــــهــــران
بلـقاء نـائب الرئـيس االيراني
اســحـق جــهــانـــغــيــري الــذي
تــمــخض عــنه بــحث مــلــفـات
ــا يـحــقـق مـصــالح مــهــمــة 
الــــطـــرفــــ كـــمــــا شـــارك في
نـتدى االقـتـصادي الـعراقي ا
ــــتــــوقع ان االيــــراني ومن ا
ـهـدي مــحـطـته يـنــهي عـبــد ا
االولـى في ايـــــران لــــــيـــــدشن
احملــطــة الـثــانــيـة في تــركــيـا
وبـعـدهـا الــسـعـوديـة ومن ثم
واشنطن  فيـما كـشف خبـير
ســــــــيـــــــاسـي عـن حــــــــراكـــــــا
دبـلــومـاسـيـا يــجـريه الـعـراق
اقليميا ودولـيا لتخفيف حدة
الــتـــوتــرات وانــهــاء االزمــات
ــنــطــقــة  الــتـي تــعــيــشــهــا ا
ـقبلة رحلة ا مشيرا الـى ان ا
فـاجئات االيـجابية. مليـئة با
وقـــــال رئــــيـس اجملــــمـــــوعــــة
الــــعـــــراقــــيـــــة لــــلـــــدراســــات
الــــســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  واثق
الهاشمي لـ (الزمان) امس ان

(الــعـــراق له مــكــانـــة كــبــيــرة في
ــــنـــطـــقـــة وهـــو العـب مـــهم في ا
تـقريب وجـهـات الـنـظر اخملـتـلـفة
تـجاذبـة لتـخفيف ب االطـراف ا
حدة الـتوتـرات والصـرعات التي
ـنـطـقـة) واضاف ان تـعـيـشــهـا ا
(احلـــراك الــــدبـــلـــومـــاسي الـــذي
يـجريـه العـراق عـربـيـا واقلـيـمـيا
ودوليا يهدف لتـخفيف النزاعات
احلـاصــلـة دون ان  يــكـون طــرفـا
ب هـذه اجلهـة او االخرى نـظرا
ـــقــبـــولـــيــته مـن كل االطــراف )
مـشـيرا الـى ان (عودتـه العبـا في
ـا يخفف من نـطقة الـعربـية ر ا
حـــــدة الــــــصــــــراع بــــــ ايـــــران
والـســعـوديـة مـن جـهـة وامــريـكـا
متـوقعا وايران من جـهة اخرى) 
قـبـلة مـليـئة ـرحلـة ا ان (تكـون ا
فاجـآت االيجابية لـبدء مرحلة با
جديـدة والسيمـا ان العـالم اليوم
محـكـوم بتـعدد الـقـطبـية) وتابع
هـدي سيبدأ الهاشمـي ان (عبد ا
جـولــته الـثـانــيـة في تـركــيـا بـعـد
ايـــران ومن ثم الى الـــســعـــوديــة
واخـيــرا زيـارة واشــنـطن). واكـد
ـهـدي ان  الــسـعي لـوضع عـبــد ا
ــنـاسب في الــعـراق في مــكــانه ا
العـالم الـعـربي واالسالمي. وقال

هدي التقى بيان امس ان (عبـد ا
امس االحـد جـهـانـغـيـري وبـحـثـا
كــــري شط الــــعـــــرب ومــــلــــفــــات
الكهرباء وكذلك النقل وتأشيرات
ــهـدي الــســفـر) واضــاف عـبــد ا
(نـــســعى الـى وضع الـــعــراق في
ناسب في العالم العربي مكانه ا
واالسالمي) مــبــيــنــا ان (غـيــابه
لـــيس فــيـه مــصـــلــحــة لـألشــقــاء
واجلــيــران واالصـــدقــاء ونــؤمن
ـنطـقة ـشتـركـات ب دول ا بأن ا
أقـوى وأبقـى من اخلالفـات وهذا
هو موقـفنا الـصريح والواضح)
وتــابع ان (الــعالقــات الــعــراقــيـة
االيـــرانـــيـــة حتـــقق تـــقــدمـــا رغم
الـصعـوبـات وتتـجـدد بعـزم اكـبر
من خالل العـمل الدؤوب لـلوزراء
ــلــفـات ــســؤولــ في بــحث ا وا
ـــا يـــحـــقق مـــصـــالح ـــهـــمـــة  ا
الطرف  ومنـها ملف شط العرب
الــذي كــان مـهــمال طــيـلــة اربــعـة
عــقـود ونـتــعـاون اآلن لــتـنــظـيـفه
وكـــريـه وجــلـب مـــنـــافع كـــبـــيــرة
مـــجــددا لـــلـــبـــلـــديـن من خالله) 
(مـوقف الــعـراق بـاالنــفـتـاح عـلى
جمـيع دول اجلوار من اجل بـناء
مــنــطــقــة مــسـتــقــرة ومــتــعــاونـة
ورفض ســـــــيـــــــاســـــــة احملـــــــاور

واالعـــتــداء عـــلى ايـــة دولــة). من
جـانـبه  اعـرب جــهـانــغـيـري عن
ارتـــيـــاح وســـعـــادة ايـــران ألخــذ
الــعـراق مــكـانــته الـكــبـيــرة الـتي
ــــنـــطــــقـــة يـــســــتــــحـــقــــهـــا في ا
والــعـالم.وشــدد عــلى (دعم بالده
لـتـوجـهات احلـكـومـة الـعـراقـية).
نتدى االقتصادي وبدأت اعمال ا
الــعـــراقي _االيـــراني في غـــرفـــة

جتارة طهـران.واوضح البيان ان
ـنـتـدى بـدأت بـحـضـور (اعـمـال ا
هدي وجـهانغيري). واردف عبدا
نـتدى هـدي على هـامش ا عبـد ا
ان (الـعـراق علـى وشك ان يـحقق
بـعض الــتـقــدم ولـكن بــالـرغم من
هـــذا الــتـــقــدم نـــحن مــازلـــنــا في
ادوات عـــــمـل اقـــــتــــــصـــــاديـــــات
واداريــات الـنــصف او الــعــقـدين

ــاضي) االخـــيــرين مـن الــقـــرن ا
ــوجـودة مــبــيـنــا ان (االنــظـمــة ا
ــصــرفـــيــة واالداريــة لـــديــنــا كـــا
واالتمتة والتكنلوجيا والعالقات
ــصــرفــيـة والــتــداول الــســلـعي ا
وانتقـال العمـالة واخلبـرات كلها
ال تــزال في اداريــات وعــمــلــيــات
ـاضي). بدوره  نهـايـات القـرن ا
أكــد وزيـر الـصــنـاعــة والـتــعـدين

والتجارة االيراني رضا رحماني
ضـــرورة تـــنــفـــيـــذ االتــفـــاقـــيــات

التجارية ب البلدين . 
وأضــاف فـضــلي خالل اجــتــمـاع
مشترك مع نظيره العراقي محمد
الــعـانـي ان (هـذه الــلــقـاءات لــهـا
تـاثيـر كـبيـر في تـنـميـة الـعالقات
بـ طـهــران وبـغـداد) الفـتــا الى

انه (وخالل زيارتي الى بغداد 
الـتــوقـيع عــلى عـدد مـن مـذكـرات
الـــتـــفـــاهم لــــتـــعـــاون مـــشـــتـــرك
الوزارتـ بـشأن الـبنى الـتـحتـية
والــــتــــجــــارة والــــنــــقل الــــبــــري
واصفات والقضايا القنصلية وا
والــتــرانــزيـت وكــذلك في مــجــال
الــســكك احلــديــديــة النـشــاء خط
الــــشالمــــجـــــة الى الــــبــــصــــرة)
واضاف انـه من (ب االتـفـاقـيات
هـو رفع حجـم التـبـادل الـتـجاري
ب البـلدين للـوصول الي جتارة
تـبــلغ  20 مــلـيــار دوالر بــحــلـول

العام 2021 ).
فيـما اقتـرح خبـير نـفطي تـشكيل
جلنـة فـنيـة مـشتـركـة ب الـعراق
وايران السـتثـمار مـبادرة تـطوير
احلقل النفطي احلدودي من
ــطـلـوب اجل حتــقـيق االنــتـاج  ا
وتـقــسـيم الـواردات بــشـكل عـادل

ـــبـــادرة بـــ الــبـــلــدين  عـــادا ا
ايـجـابـيـة وخـطـوة نـحـو تـطـويـر
احلقول احلـدودية االخرى. وقال
بــيــوار خـــنس لـ (الــزمــان) امس
ــبـادرة لـتــطـويـر (نـرحـب بـهـذه ا
حــقـلـ نــفـطــيـ حــدوديـ بـ
الـعـراق وايـران ونــعـدهـا خـطـوة
نــحــو زيــادة االنــتــاج لــتــحـقــيق
واردات اضـافـيـة لــكال الـبـلـدين)
بادرة واضاف (يجب اسـتثمـار ا
واالسـتـفـادة مــنـهـا عـبـر تـشـكـيل
جلـــنــة مــشــتـــركــة تــقــوم بــأدارة
سافة احلقل وضرورة حتديد ا
والــطــاقــة االسـتــيــعــابـيــة لــهــمـا
لـتــقـسـيم الــواردات بـشـكل عـادل
) الفـتـا الى انه (في ب الـطرف
حــالـة عــدم الـتــوصل الى اتــفـاق
بـــ اجلـــانـــبـــ في مـــا يـــخص
تقسيم الـواردات واالدارة تسليم
وضـوع الى شركـة اجنـبيـة لها ا
خـــبــرة فـي هــذا اجملـــال لــتـــقــوم
بـــتــطـــويــر احلــقـــلــ وتـــقــســيم
ـسـاحـة التي الـواردات بحـسب ا
يـــقع كل مـــنــهـــمــا عـــلى احلــدود
ـــشـــتـــركـــة) وتـــابع خـــنس ان ا
ــــتـــــلك  23 حــــقال (الـــــعـــــراق 
مـــتـــشـــركـــا مع دول اجلـــوار 12
منـهـا مع ايـران والبد من تـطـوير

تـــلك احلـــقـــول الـــتي تـــســـهم
بـــــزيــــادة االنــــتـــــاج وحتــــقق
واردات اضـافـيــة لـلـمـوازنـة)
ـــبــادرة تـــســهم مـــؤكــدا ان (ا
ايــضــا بــتــوفــيــر فـرص عــمل
). ودعا خنس وزارة للعاطـل
النفط وجلنـة الطاقة الـنيابية
الى (ايــجـاد بــرامج مـتــطـورة
لالسـتــفـادة من احلـقــول عـبـر
تــطــويـر الــطــاقــة االنـتــاجــيـة
وكــذلك االســتـفــادة من الــغـاز
ــــصـــــاحب لـــــعـــــمــــلـــــيــــات ا
االسـتــخـراج لالسـتــفـادة مـنه
كـون في مـــجــاالت الـــطــاقــة  
العراق يستورد سنويا بنحو
ثالثـــة مــلــيـــارات ديــنــار غــاز
وكــهـربــاء من جــواره). فـيــمـا
اعـلن  وزيـر الــنــفط االيـراني
بــــيــــجن زنــــكــــنه عن تــــوصل
الـــعــراق وإيـــران إلى تـــفــاهم
بشـأن تطـوير حـقلـ نفـطي
ــــشــــتــــركـــة عــــلـى احلــــدود ا
بـــيـــنــهـــمــا. وقـــال زنـــكــنه أن
(الــتــفــاهم يــتـعــلق بــتــطــويـر
حقلي نـفت شهر وخـرمشهر)
مــضـــيــفــا ان (الـــعــراق يــدين
إليران بنحو مليار دوالر قيمة
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وصـف مــــحــــامـــــون قــــرار ســــجن
ـدة احملــامي فــؤاد احــمـد فــرمــان 
ثـالث ســنـــوات بــتـــهــمـــة االســاءة
لـلقـضاء بأنه يـوم اسود في تاريخ
ـهـنة واتـهـموا مـحكـمـة جنـايات ا
الـــرصـــافــة الـــتي حــكـــمت عـــلــيه
بــاالنــحـيــاز وعـدم مــراعـاة قــانـون
احملــامـاة الــذي يـكـفـل حق الـدفـاع
ــــؤكل وعــــدم لـــــلــــمــــحــــامي عـن ا
مــــحــــاســـبــــته عـن االقـــوال الــــتي
تـتـضمـنهـا الئـحة دفـاعه فضال عن
احــتـرام ســنه ومـرضه فــيـمـا دعـا
مــحـامـون اخــرون الـنـقــيب ضـيـاء
الـسعدي ألتخـاذ موقف حازم لعدم
تــكـرار الــتـجــاوزات ضـد الــقـضـاء
الـواقف مـطـالـبـ رئـيس مـجـلس
الــقــضـاء االعــلى بـالــتــدخل وفـتح
ــــوضــــوع . حتـــــقــــيق عــــاجل بــــا
ويــشــكـو فــرمـان من شــلل نــصـفي
تــســبب في تــعــويق ســيــره. وقـال
شـهـود عـيـان ان احلـالـة الـصـحـية
سـجون حرجة حاليا  لـلمحامي ا
واكـــدوا تــعـــذر احــتــمـــاله ظــروف
احلــــبس . واتــــهم احملــــامي رائـــد
الــعـقـابي فـي تـصـريح تــلـفـزيـوني

امـس احملـكـمــة بـأنــهـا (تــعـفـو عن
قــتـلـة او لـصـوص وتـوقف تـنـفـيـذ
الـعـقـوبـة بـحـق مدانـ لـكـنـهـا مع
قــضــيــة احملــامي فــرمــان مــارست
الـعقـوبة بـغالضة ولم تـستمع الى
دفـاعه). واثار قـرار احملكمـة موجة
مـن االســــتـــغــــراب بــــ االوســـاط
احلــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة . وقـال
شـهـود الـعـيـان ان (نـحـو مـائـة من
احملـام حـضروا جـلسـة محـاكمة
فـــرمـــان وان قــرار احملـــكــمـــة نــزل
كــالـصـاعـقـة عـلــيـهم). فـيـمـا طـالب
مــحــامـون اخــرون رئـيس مــجـلس
الـقـضـاء االعـلى بـالـتـدخل الـعاجل
والـــتــحــقـــيق بــشــأن احلـــكم عــلى
فـــــرمـــــان. وقــــالـــــوا في احـــــاديث
لـ(الــزمـان) امس انه (ال يـجـوز الي
قـــاض مــحـــاســبــة احملـــامي الــذي
ــارس مــهــنـتـه خالل الــدفـاع عن
مـــوكـــله) واضـــافـــوا ان (قـــانـــون
احملــامــاة الــنــافــذ كـفـل هـذا احلق
ـمــارســة مـهــنــتـهم لــلــمـحــامــ 
والـدفـاع عن حقـوق مـوكلـيهم دون
تــقــيـيــد وان احملـاســبـة تــكـون عن
طـــريق تـــقـــد شــكـــوى لـــنــقـــابــة
احملــامـ لــتـقـوم بــتـشـكــيل جلـنـة
مـختصة حملاسبة العضو فيها في

حـال ثبت تقصيره) الفت الى ان
(تــعــامل الــقــضــاة في احملــاكم مع
ــــدة االخــــيـــرة احملــــامــــ خالل ا
يــتـصف بــالـتـعـسـف وعـدم اظـهـار
االحـتـرام للـمحـامـ الذين يـعدون
الـــقـــضــاء الـــواقف وكـــذلك احلــال
بـالـنـسـبـة لـلـحمـايـات الـشـخـصـية
ومـوظفي احملاكم الذين يتجاهلون
احملـام وطـلباتـهم ايضا) داع
اجمللس الى (ضرورة تشكيل جلنة
مـــــخــــتــــصــــة مـن قــــبل االشــــراف
ــتـابــعـة تــلك احلـاالت الــقــضـائي 

الــــتي تــــتــــكـــرر بــــشـــكـل يـــومي)
مــشـددين عـلى (ضـرورة ان يـتـخـذ
نـــقــيب احملــامــ مــوقــفــا حــازمــا
اليـقاف الـتجـاوزات احلاصـلة على
احملـامـ التي وعـد بـها قـبل فوزه
نصب) وتـابعوا ان (الكثير من با
احملــامـ قـدمــوا شـكـاوى ســابـقـة
بــحق قـضـاة جتــاوزوا عـلـيـهم في
مــرافـعــات عـدة وتــدخل في حــلـهـا
رئـيس استئناف الكرخ ولكن حتى
ــقـصـر او االن لـم تـتم مـحــاسـبـة ا
وضـوع). مـطـالـبـ اجمللس حـل ا
بـ(فــتح حتــقــيق عـاجل لــتــوضـيح
مـالبــســات احلــادثــة ومــحــاســبــة
ــقــصـرين ان وجــدوا بــعـقــوبـات ا
تكون عبرة لالخرين حتى ال تتكرر
هـــذه احلـــاالت والســـيـــمـــا ان ذلك
ــــشــــرف الــــذي يـــــسىء لــــلــــدور ا
ــــارسـه اجملــــلس في تــــطــــبــــيق
الـــــقــــوانــــ ومـــــراعــــاة اجلــــانب
االنـــســاني فــيــهـــا). ولم يــتــسن لـ
(الـــزمـــان) احلـــصــول عـــلى رد من
مــجـلس الـقـضـاء االعـلى بـرغم من
تحـدث باسمه ـتكرر بـا االتـصال ا
عــبـد الــسـتــار الـبــيـرقـدار. كــمـا لم
يـتسن احلصول على تـعليق نقيب

احملام ضياء السعدي.   
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فؤاد احمد فرمان 

الــواليــات فـيــمـا يــخص حــقـوق
ثلي جنسيا. ا

وبـــنــاء عــلى مـــا ســبق رفــضت
سلـطـات الواليـة تسـجيل إلـيوت
ـــا ســــجـــلت في خـــانــــة األم إ
اجلدة عـوضا عـنهـا باعـتبـارها
هـي الــــــتـي قــــــامـت بــــــاحلــــــمل
والــوالدة بـيـنــمـا سـجل ابــنـهـا

ماثيو في خانة األب. 
األب اجلـديد مـاثـيو إلـيـدج هو
نـفـسه الـشـاب الـذي سـبب جـدال
كـبـيـرا في واليـة نـبـرسـاكـا عـام
2015عـنــدمـا صـدر قــرار فـصـله
من العمل في مدرسة كـاثوليكية
على وقع نيته الزواج من إليوت

دوغرتي.
ـدرسـة آنـذاك جدال وأثـار قـرار ا
ـتــحـدة واســعـا فـي الـواليــات ا
بــ مـــؤيــد لـــلــقـــيم احملـــافــظــة
ثلي ومعارض للـتمييز ضـد ا

في حــ شـارك عـدد مـن تالمـيـذ
ـدرسة رفـقـة آبائـهم في إنـشاء ا
مذكرة احتجـاجية تطالب بوقف
ثلي درس ا التمييز ضد ا

ــنـويـة اخملــصـبـة احلــيـوانـات ا
لـــلــبــويــضــة فــقــد أتت من االبن

ثلي ماثيو. ا
وبــعــد مــرور أســبــوع عــلى زرع
ـــلــقـــحــة في رحم الــبـــويــضــة ا
اجلـــدة أتـى اخـــتــــبــــار احلـــمل
بــنــتــيــجـة ســلــبــيــة ومــحــبــطـة
لـلــعـائـلـة إال أن اخـتـبـارا ثـانـيـا

تاله أكد جناح عملية احلمل. 
كــمــا أكــدت اجلـدة أن احلــمل لم
يـــكن صــــعـــبـــا إال أنـــهـــا مـــرت
بـــــأعــــــراض "شـــــديـــــدة بـــــعض
ــقــارنــة مع حــاالت الــشـيء" بــا
احلـمل الـسـابقـة الـتي مـرت بـها

في حياتها.
وفي سياق متـصل تندرج والية
نــــبـــراســـكــــا ضـــمـن الـــواليـــات
األمريكيـة التي ال جترم التـمييز
ــيــول اجلــنـسي عــلى أســاس ا
ذلك على الـرغم من تشريع زواج
ستـوى الفدرالي ثلـي عـلى ا ا
ـتـحـدة مـنـذ عام في الـواليـات ا
2015حــــيث مــــا زالت قــــوانـــ
نبـراسـكا تـعد مـتأخـرة عن باقي
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ولـدت جـدة أمـريـكـيـة حـفـيـدتـهـا
بعد أن حملتها تسعة أشهر كأم
بديـلـة وذلك حتى يـتمـكن ابنـها
ثلي وزوجه من احلصول على ا

مولود جديد.
وأجنــبت ســيــســيـل إلــيـدج (61
عامـا) حـفيـدتهـا أوما لـويز في
واليـة نـبراسـكـا األمـريكـيـة بـعد
أن عـرضت طواعـيـة على ابـنـها
مـــاثــيـــو إلـــيـــدج أن حتـــمل في
بطـنـها طـفال له ولزوجه إلـيوت

دوغرتي.
ومع زيــارة الـــعــائـــلــة لــطـــبــيب
مخـتص قبل عـام أكـد األخير
ـــــكن جــــدا أن طــــرح اجلــــدة 
لتـخـضع بعـدها اجلـدة سيـسيل
لسلسلة من الفـحوصات الطبية
واإلجـــراءات الـــتـي تـــؤهـــلـــهـــا

للحمل بشكل سليم.
وتـبــرعـت شـقــيــقــة الــزوج لــيـا
دوغــــرتـي بــــبــــويــــضــــة جـــرت
زراعـــتــهـــا في رحم اجلـــدة أمــا
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ـصـنـدك لـتـضـاف بـفـتح اهــوار ا
الى االهـــوار الـــوســطـى واهــوار
البصرة في خطوة البعاد اخلطر
عـن احملــــافـــــظـــــة). وكــــان وزارة
الـصـحـة قــد اكـدت عـدم تـسـجـيل
أي خسائر بشـرية مباشرة جراء
السيول التي تعرضت لها بعض
احملـــافــظـــات عـــدا حــادث ســـيــر
ســجل بــشــكل غــيــر مــبــاشــر في
مــيــســان نــتـيــجــة وصــول مــيـاه
السـيول إلى احـد الطـرق ما أدى
إلى انقالب مـركـبة تـابعـة إلحدى
الــشــركــات الــعــامــلــة بــاحلــقــول
ــصـرع الــنــفــطــيــة مــتــســبــبــة 
شـخـصـ وإصـابـة آخـر صـيـني
اجلــنــســيـة. ووجـه الـوزيــر عالء
الــعــلــوان بــإرسـال فــريق وزاري
تـابعـة الفـيضـانات إلى ميـسـان 
واسـتنـفـار اجلهـود لـتقـد كـافة
ناطق طلـوبة لـدعم ا اخلدمـات ا
التي تتعـرض خلطر الفـيضانات

والسيول . 

بـاخالء قــريـة ابـو الــوفـة جـنـوب
احملـافــظـة لـلـحــفـاظ عـلى سالمـة
األهــالي بــعـد ارتــفـاع مــنــاسـيب
ـيـاه في نـهـر الـرحـمـة احملـاذي ا
لها. وقـال عادل الزركـاني النائب
األول للمحـافظ في بيان امس ان
(االخالء جـــــــاء اثــــــر ارتـــــــفــــــاع
ياه في النهر احملاذي مناسيب ا
.( لتـلك القـرية حتـسبـا الي طار
واكد رئـيس جلـنة االمن والـدفاع
في مــجــلس مــحــافــظــة مــيــسـان
ســــرحــــان الـــغــــالـــبـي ان خـــطط
ـواجه خـطـر الـسـيول احملـافـظة 
ضـعـيـفـة مـقـارنـة بـاجلـهود الـتي
فترض ان تبـذلها احلكومة من ا
االحتـاديـة في هـذا اجملـال. وقـال
الــغـــالــبي في تـــصــريح امس ان
(االليات التـي ارسلتهـا احلكومة
االحتــاديــة تــعـد قــلــيــلــة والتـفي
بـــالـــغــرض وسـط غــرق عـــدد من
ـــيـــمــونه) ـــشــرح وا مـــنـــاطق ا
مـشـيـرا الى ان (احملـافـظـة قـامت

ياه العراق جتاوزت حـدودها وا
دن وما غمرت كامل اراض تلك ا
ياه بتزايد يوما بعد اخر زالت ا
ــتـوقـع ان يـتــجه اغــلـبــهـا ومن ا
نـحــو الـعـراق) مـتــوقـعــا (حـالـة
ـقــبـلـ جــويـة خالل الــيـومــ ا

تـــــؤثـــــر فـي طـــــقس الـــــعـــــراق).
واظهـرت صورا تـناقـلتـها مواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي مـيـاه نـهر
دجـــلــة وهـي تــغـــطي مـــرافق من
مــــرسى اجلــــادريـــة الـــعــــائم في
بــغـداد. ودعت هــيـئــة الـســيـاحـة
رافـق السـياحـيـة الواقـعـة على ا
ضـفـاف األنـهـار التـخـاذ احلـيـطة
واحلـــذ لـــغــرض احلـــفـــاظ عــلى
ـــواطــنـــ من ارتـــفــاع سالمـــة ا
منـاسيب ميـاه االنهـار كما وادى
ــيــاه ذلك االرتــفـــاع الى دخــول ا
ـطـلة ـتـنـزهـات ا لـلـكـافـيـهـات وا
عــــلـــيـه وخــــاصــــة في مــــنــــاطق
االعـظـميـة والـكـريـعـات. ووجهت
الــســلـــطــات احملــلــيــة في واسط

الــوســطى زخـات مــطــر خـفــيــفـة
ايـضا). فـيـما حـذر مـنـبىء جوي
من خــطـر الــسـيــول الـقــادمـة من
ايـران. وكــتب صــادق عـطــيـة في
صـفحـته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(انــــهــــار ايــــران احلــــدوديــــة مع

طـقــسـهـا بـ صــحـو الى غـائم)
مشيرا الى ان (طقس غد الثالثاء
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة سـيـكـون فـي ا
واجلــنـوبــيـة غــائـمــا جـزئــيـا مع
تــسـاقط امــطـار وتــكـون احــيـانـا
ــطـقـة رعــديـة في مــا سـتـشــهـد ا
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رجـحت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل اسـتـمرار
الـتـقـلــبـات اجلـويـة عـلى الـعـراق
خـالل االســــــــــبــــــــــوع اجلـــــــــاري
مصحوبة بفرص تساقط االمطار
عـــلى بــــعض االمـــاكن   فـــيـــمـــا
ياه في تسبب ارتفاع مـناسيب ا
نــــهـــر دجـــلـــة الـى غـــرق مـــرسى
اجلــادريـــة الــعــائم ومــتــنــزهــات
الكـريـعات واالعـظمـية  وال تزال
بـعض مــدن اجلـنـوب تــعـاني من
غرق مـنازلهـا بالكـامل واستـنفار
احلــشــود الخـالء االهــالي الــذين
حـاصـرتهم مـيـاه الـسـيـول. وقال
نطـقت بيـان للهـيئة امـس ان (ا
الوسطى والشمالـية تشهد اليوم
االثن امـطارا خفـيفة دون تـغير
امــــــا فـي درجـــــــات احلـــــــرارة   
ــنــطـقــة اجلـنــوبــيـة فــسـيــكـون ≈½ULG—∫ مياه السيول تغمر مرسى اجلادرية في بغدادا
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