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ــادة  3 من تـــعـــلــيـــمــات (ز- (1من ا
وازنة العامة االحتادية لعام 2019 ا
ليـكـون الشـراء او الـتأجـير من خالل
ـشـتـريات لـغـاية 100 ملـيون جلان ا

دينار وبدون تنظيم عقد).
ــوافـقــة ايـضــا عـلى وقــرر اجملـلس ا
(مـنح الوزراء واحملـافـظـ صالحـية
ـــبـــاشـــرة الى تــــوجـــيه الـــدعـــوات ا
ـشـاريع ـنـفـذة  ــقـاولـة ا الـشـركـات ا
داخل الــعــراق اسـتــثـنــاءً من احــكـام
ادة 3/ خامسا من تـعليمـات تنفيذ ا
العقود احلـكومية رقم 2 لسنة 2014
شـريطـة مـراعـاة توافـر االخـتـصاص
اليـة في تلك واالمكـانيـات الفـنيـة وا
ــشـاريع الــشــركــات لــتـنــفــيــذ هــذه ا
ولـغايـة نـهـاية 2019 بـإشراف وزارة
الـتــخـطـيـط كـمـا وافق عــلى مـشـروع
قـــانــون الــتــعــديل الـــثــاني لــقــانــون
الــتـدرّج الــطـبي الــبـيــطـري رقم 136
لسنة  1980الذي دققه مجلس الدولة

واحالته الى مجلس النواب).
في غضـون ذلك اكدت االمـانة الـعامة
جملـــلس الـــوزراء ان فـــرق مــتـــابـــعــة
درجـة  تـواصل جـوالتـها ـشاريـع ا ا
ـشـاريع التي ـيدانـيـة السـتهـداف ا ا
تنـفـذ في احملافـظـات مشـيرة الى ان
ثــمــانـــيــة فــرق ســتــنــطــلق إلى أربع

محافظات.
ـتـحــدث بـاسم االمـانـة حـيـدر وقـال ا
مجـيد في تـصـريح  إن (فرق مـتابـعة
ــدرجــة تــســتــمــر ضــمن ــشــاريع ا ا
الــبـــرنـــامـج احلـــكــومـي جـــوالتـــهــا
ـشـاريع التي ـيدانـيـة السـتهـداف ا ا
تـنــفـذ في احملـافـظــات اسـتـنـاداً إلى
تـوجيه األمـ الـعـام جملـلس الوزراء
شـاريع حـمـيـد الـغـزي السـتـهـداف ا
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قــرر مــجــلس الــوزراء مـنـح الـوزراء
واحملـــافـــظـــ صالحــــيـــة تـــوجـــيه
ــبــاشـرة الـى الـشــركـات الــدعـوات ا
ـــشـــاريع داخل الـــعـــراق ــــنـــفـــذة  ا
استـثناءً من احـكام تعـليـمات تنـفيذ

العقود احلكومية. 
ـكـتب رئـيس الوزراء أن وقـال بيـان 
اجملــلس اسـتــعـرض خـالل جـلــسـته
االعـــتــــيــــاديـــة (آخــــر الـــتــــطـــورات
واجلــهـود الــتي تـبــذلـهــا احلـكــومـة
ـــواطــــنـــ لــــتـــلــــبــــيـــة مــــطـــالـب ا
تظـاهرين عـلى وجه اخلصوص وا
ولـقـاءات رئـيس الـوزراء مع شـرائح
اجــتــمـــاعــيــة مـــخــتــلـــفــة وعــدد من
نـاسبة سـؤول إليجـاد احللـول ا ا
بعـد عودة احليـاة الى طبـيعـتها في

بغداد واحملافظات).
واضــــــــاف ان (اجملــــــــلـس ضـــــــــيف
احملــافـــظــ لـــبـــحث احـــتــيـــاجــات
ومـطــالب احملـافــظـات ومـشــاريـعـهـا

اخلــدمـيـة واالســتـثــمـاريــة اخلـاصـة
بـالـسـكن واخلـدمـات وتـوفـيـر فـرص
الـعـمل ومـحـاربـة الـفـقـر والـبـطـالـة).
وتـــابـع ان (اجملـــلس نـــاقش حـــزمـــة
الــقـرارات الـثــانـيــة ووافق عـلــيـهـا)
وافقة مشيرا الى (اجللسـة شهدت ا
عـلـى قـيـام وزارة الــزراعـة بـإعــتـمـاد
ـــرقم 293 قـــرار مـــجـــلس الـــوزراء ا
لـــســـنـــة 2018 لـــلـــمــــوسم الـــزراعي
احلــــــــالي 2020 2019 مــــــــســـــــاواة
ـواسـم الـزراعـيـة الـســابـقـة ويـتم بـا
تـــغـــطـــيـــة الــــكـــلف من مــــبـــالغ دعم
ــزارعــ ويـــتــحــمل صــنــدوق دعم ا
ــئـة  من دعم الـبــذور نـســبـة  50 بـا
مــكــافــأة الـرتــبــة كــمـا اقــر تــوصــيـة
اجملـــــلس الـــــوزاري لـــــلـــــخـــــدمـــــات
ــوافـقــة عـلى االجــتـمــاعـيــة بــشـأن ا
ئة من مبالغ شراء اطفاء نسبة 75با
قـطع االراضي الـسـكـنـيـة في قـصـبـة
الـقـوش ألهـالي الـقـصـبـة حصـرا من
ـسـيـحــيـة لـغـرض ايـقـاف الـديــانـة ا

الهجرة).
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ووافق اجمللس على توصية اجمللس
ـوافـقـة الـوزاري لالقـتــصـاد بـشـأن ا
عـــــلى طـــــلـب وزارة الــــتـــــخـــــطـــــيط
بــخــصــوص الــتــريث فـي اســتــيـراد
وحـــدات الــبــنــاء خـــفــيــفــة الــوزن -
الــثــرمــســتــون -  ومــادة الــشــبــيش
ـصـنـوع من مـادة (الـذرة بـنـوعـيـه ا

ــدة 6 الـــبــطـــاطــا) من 2020/1/1 و
اشــهــر) مــضــيــفــا ان (اجملـلـس اقـر
مـــحـــضـــر اجــــتـــمـــاع جلـــنـــة األمـــر
الــديــواني 35 لــســنــة 2019 بــشــأن
مـــشـــروع إنـــشــاء 130 مـــدرســـة في
االهوار ووافق على اسـتثنـاء الفقرة

والداخلية واألرامل واأليتام وزيارة
مــشــروع تــأهـــيل مــحــطـــة كــهــربــاء
احليدريـة ومشـروعي محطـتي مياه
اإلســــالـــة والـــصـــرف الــــصـــحي في
احملــــــافــــــظــــــة فــــــضـالً عن زيــــــارة

اني).  ستشفى األ ا
qO¼Qð ŸËdA

واشــــار  الى أن (اجلــــولـــة شــــمـــلت
أيضاً زيـارة مشروع تـأهيل الوحدة
ـسيب التي الثالـثة حملطـة كهرباء ا
دخــلت اخلــدمـة بــطــاقـة 270 مــيــغـا
واط من ضــمــنــهــا مــدة الــصــيــانــة
ـدة سنة ومشروع وتدريب الكوادر 

مــحــطــة مــجــاري احلـــلــة الــكــبــيــر
ومشروع ماء الهاشمية الذي يغطي
خــمـــســـة أقـــضــيـــة في احملـــافـــظــة)
مــوضــحــا ان (الــفــرق اطـلــعت عــلى
مراحل وجداول تـقدم الـعمل في تلك
شـاريع ونقـلت تـوجيـهات األمـانة ا
الــعــامـــة جملــلس الــوزراء بــضــرورة
االلتزام بالتوقيـتات الزمنية احملددة

ضمن البرنامج احلكومي).
واكـــد مـــجـــيـــد أن (ثـــمـــانـــيـــة فـــرق
ستنطلق إلى أربع محافظات أخرى
ضـمن اخلـطـة الـتي أعـدتـهـا األمـانـة

العامة لشهر تشرين الثاني).
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ـاء والـكـهـربـاء واخلـدمـات حتـولت رسـائل ـطـالــبـة بـا بـعـد انـتـقـالـهـا من ا
التظاهـرات وتطورت شـعاراتهـا إلى دعوات في محـاربة الفـساد ومالحقة
الـفاسـدين وإيـقـاف احملـاصـصـة الـسـياسـيـة الـتي أضـرت كـثـيـرا بـالبالد
ـتظـاهـرون بـأن احلـكـومـة يـنـبـغي لـهـا أن تـنـأى بـنـفـسهـا عن أي ونـادى ا
حزبية وان تكون للـشعب العراقي دون غيره وان تـسعى لتقد اخلدمات
واطن من اإلرهاب والفاسدين وهذا كالم جميل جدا واحلفاظ على أمن ا
يعبر عن مطالـب حقة ولكن اليد من تسـاؤل منـــــــــطقي : من يقف وراء
مـثل هــكـذا تــظــاهـرات هل فــعال اجلـمــهـور أم تــقف خــلـفه أحــزاب وكـتل

وتيارات ?
عـلى الـرغم من مـرور أكـثـر من سـنـة عـلى الـتـظـاهـرات إال أن قـيـادة هـذه
كمـا أن في ظل غياب التظـاهرات غيـر معروفة وغـير معـروف من يحركـها
تـبرز مـخاوف من مـشـاريع ال احد يـعرف إلى أين القـيادة الـواضحـة لـها
ـشاركـ في هـذه التـظـاهرات يـتـبعـون لـتيـارات إسالمـية وان ا قد تـؤدي
ولديـهم وزارات سيـادية واسـتحـوذوا على معـروفة ومـتنـفذة في احلـكومـة
وان هذه التـظاهرات ليست الدرجات اخلاصة في كـافة مؤسسـات الدولة
سـوى ضـحك عـلى الـعـوام لـلـتـغـطيـة عـلى مـشـاركـتـهم فـي احلكـومـة رغم
ـهــدي بـاخــتـيـار شـعــاراتـهم أنــهم خـولــوا رئـيس احلــكـومــة عـادل عـبــد ا
رشـح للـوزارات إال أنهم وفـي نفس الـوقت بالـضد من احلـكومة ومن ا
ـشاركـة فـاجلـمـيع يـعـلم ان خالل هـذه الـتـظـاهـرات لـلـتـغـطـية عـلـى هـذه ا
هـدي محكومة من الفتح وسـائرون والذين استحوذوا على حكومة عبد ا
عـلى الرغم من رفع شـعار منـاصب الدولـة وهيـئاتـها والـدرجات اخلـاصة
هدي" باختيـار الوزراء إال أن بصمة وجودهم حاضرة عند "تخويل عبد ا
ــارس جــمــهــــــورهم وفي نــفس الــوقت  كل درجــة خــاصــة او مــنــصب
ـمـنـهج سـيـاسـة الـتـظــاهـرات اليـهـام الـنـاس أنـهم ضـد احلـكـومـة وضـد ا
ــشـاركــ في هـذه الـفــاسـدين الــتي تــؤكـد جــمـيع الــتـقــاريــر أن بـعض ا
التظاهرات هم من عمالـقة الفاسدين في البالد ومن اكبـر مافيات الفساد

فيها .
على الـرغم من إعالن رئيس احلـكومـة وبشـكل متـتال عن حـزمة مـشاريع
عـدا تــخـصـيص أمـوال خـدمـيـة وإصالحــات أداريـة وتـوفـيــر فـرص عـمل
الصـيـانـة والكـهـربـاء وحتسـ مـسـتواهـا إال أن هـذه التـظـاهـرات مازالت
مستـمرة في بغـداد وعدد من احملـافظات األمـر الذي يـكـــــــــشف حقـيقة
ـدنيـة جمـيعـها مـشارك في الـتظـاهرات مثل هـذه التـظاهـرات فالـتيـارات ا
ضد احلكومة من خالل كـتلة سائــــــــرون ولـكن في نفس الوقت مشارك
في الـتــظـاهــرات ضـد احلــكـومــة األمـر الــذي يـعــطي رسـائل ســلـبــيـة في
الـتـعـاطي مع اجلـمـهـور واإليـحـاء لـهم بـأنـهم ضـد احملـاصـصـة ومـحـاربة
الفـسـاد في الـبالد لـذلك عـلى اجلـمـهور أن يـكـون واعـيـا في الـتـعامل مع
طالب احلـقيقـــــــــية لـلجمهور وكذلك تظاهرات حتاول التـشويش على ا
يـنــبـغـي عـلى الــكــتل أن تـكــون صـادقــة مع اجلــمـهــور وتـكــون مــعـهم في
مــطــالـبــهـم عـبــر إعـــــــــالن احلــرب عــلى الــفــاســدين في داخـل كــتـلــهم
كما وفي ومالحقة الـفاسديـن من نواب ومسـؤول في احلكـومة الـعراقيـة
ـتظـاهـرين أن ينـأوا بأنـفــــــــــسـهم عن أي شبـهة نفـــــــس الـوقت على ا
في الـتــــــــــظـاهرات وإعـالن أنفـسـهم كـمـتـظـاهـرين حـقـيـقـيـ ضـــــــــد

الفساد .

االنفجارات التي حـدثت في  معسكـرات احلشد الشـعبي ما كانت حتدث
لو اتبعت السياقات العسكرية الـصحيحة في اختيار أماكنها وفي شروط
إنشـائـهـا وفي إتـباع  أسـالـيب اخلـزن الصـحـيـحـة  في مخـازن األسـلـحة
ـناطـق السـكـنـيـة وتـأمـ احلمـايـة االيـجـابـية ـدن وا وأهـمهـا بـعـدهـا عن ا
والسـلـبـية لـهـا وإتبـاع الـشـروط الصـحـيحـة في  خـزن األسـلحـة واالعـتدة
تتالية عيب في نفس الوقت ان حتدث هذه االنفجارات ا ؤسف وا فمن ا
والتي تـسبـبت في خـسائـر بـشريـة وماديـة كـبيـرة سواء لـلحـشـد الشـعبي
ـنتـدبون ـهـنيـون في وزارة الدفـاع وا وللـمدنـيـ األبريـاء فالـعـسكـريون ا
ـعـسكـرات واختـيار منـهم في احلشـد الـشعـبي علـى دراية بـشروط بـناء ا
أمـاكنـهـا وأمـاكن  مـخـازن األسـلـحـة  ومـا كـان يـجب ان حتـدث مثـل هذه
االنفجاريات التي تكررت وأحـدثت اخلسائر الكبيـرة  لو اتبعت السياقات
عسكرات ومـخازن ومستـودعات األسلحة الصحيحـة في اختيار أمـاكن ا
هنيون عبـارة عن ثكنة  حتتوي على عسكر وكمـا يعرفه العسكـريون ا  فا
ــعـسـكـر أو الـوحـدة الـتي تـعـسـكـر في هـذا مـبـان مـنـهـا مـا يـخص مـقـر ا
ـعـسـكـر ــنـتـسـبـي ا ـعـســكـر ومـبـان أخــرى لـسـكن الـضــبـاط  وقـاعـات  ا
ــشـاجب والــقـسم األول مـن اخلط األول لـعــتـاد أســلـحـة بـاإلضــافـة الى ا
راتب ومـستـودع للـتجـهيـزات الـعسـكريـة للـمراتب ومـبان خـدميـة أخرى ا
ــطـبـخ ومـســتـودع لألرزاق لالســتــهالك الـيــومي يـكــفي لــثالثـ يــومـاً كـا
باني األخرى وحانوتاً للمراتب ومـرافق صحية وقد تضاف إلـيها بعض ا
فهوم ـعسكـر في ا هذا هو ا كالسجن وبـاب النظـام وقاعة لـلمحاضـرات 
ــهـني أمــا ان يـكـدس الــعـتــاد الـثـقــيل واألسـلــحـة اخملـتــلـفـة الـعــسـكـري ا
عـسكـر فهذا ال يـعني انه ـتفـجرات األخـرى في ا والصواريـخ واأللغام وا
مـعـسـكــر بل مـخـازن ومــسـتـودعـات لالعــتـدة واألسـلـحــة وهـذه األسـلـحـة
ـعسـكرات إطالقـا ولألسف فان هـذا هو واالعتـدة غيـر مسـموح بـها في ا
الـذي يـحـدث  في مـعـسـكـرات احلـشــد الـشـعـبي وهـذا األمـر يـقـودنـا الى
عسكرات وال احتمال ال ثالث لهما أما ان وزارة الـدفاع ال تعرف بهذه ا
عسكرات أماكنها وال على محتـوياتها  أو إنها تعـرف بعض أماكن هذه ا
ـعسكـرات ألنهـا ال تخضع لـسيطـرتها لكنـها ال تعـرف ماذا حتـتوي هذه ا
وال تخضع لتفتيشـاتها الدورية  كمعـسكرات اجليش وفي كال االحتمال
فـان تـقـصـيـراً كـبـيـراً تـتـحـمـله وزارة الـدفـاع  وقـيـادة احلـشـد تـسـبب في
اسـتــشـهـاد عــدد من الـعــسـكـريــ وإتالف كـمــيـات كـبــيـرة من األســلـحـة
واالعتـدة الـتي كلـفت الـدولـة ملـيـارات الدنـانـير نـاهـيك عن اخلسـائـر التي
عـسكرات وفي دنـي األبريـاء الساكـن قـرب هذه ا حدثت في صفـوف ا
تلكاتهم   فمخازن األسلحة واالعتدة لهـا شروطها التي يعرفها القادة
ـسـلحـة وهـيئـات الركن في وزارة الـدفـاع منـها ان واآلمرون في الـقوات ا
دن ويجب ان تكون ستودعات يجب ان تكون بعيدة عن ا هذه اخملازن وا
مـبـانـيـهـا مـحــصـنـة ضـد الـقـصف ويـجـب ان تـتـوفـر فـيـهـا شـروط اخلـزن
عروفة صيفا وشتاءً ويجب ان تكون فيها معدات إلطفاء احلريق  ويجب ا
ان تؤمن لها احلماية اجلـوية واألرضية ويجب ان تتبـاعد اخملازن بعضها
ـستودعات كـلها  إذا حدث حريق أو عن بعض بحيث ال تـتأثر اخملازن وا
تـعرض  احـدهـا  لـلـقـصف كـما يـجب ان تـكـون وسـائل الـتـفـجـير وأدواته
تفجرة في مخـزن خاص بعيد عن مخازن االعتدة واحلشوات والرؤوس ا

األخرى . 
وبسـبب تـكـرار حوادث الـقـصف أوالـتفـجـيـرات التي اخـتـلـفت فيـهـا رواية
احلـكـومـة عن روايــة احلـشـد الـشـعــبي وسـبـبت إربـاكــاً وإحـراجـاً لـلـدولـة
وضجـيجـا إعالميـا وشعـبيـاً فطـرف يقـول إنهـا انفـجارات عـرضيـة نتـيجة
سـوء اخلـزن وطرف آخـر يـقـول إنـهـا نـتـيـجـة قـصف إسـرائـيـلي بـطـائرات
مسـيـرة  وفي كال االحـتـمـال ومـا نـتج عن هـذه االنـفـجـارات  من حرائق
دني وخسائر بـشرية ومـادية كبيـرة في صفوف احلشـد الشعـبي وفي ا
تلـكاتـهم  فعلى وزارة الـدفاع وقـيادة احلشـد الشـعبي ان تـعيد الـنظر و
ـا يراعي مـبدأ ا يـتالءم وواجبـاتهـا احملـتمـلة و في توزيع مـعسـكـراتهـا 
ـنـاطق الـسكـنـية دن وا األمان لـهـا و لـلمـنـاطق الـسكـنـيـة  بأبـعـادها عـن ا
جهـد اإلمـكان هـذا بالـنـسبـة للـمـعسـكـرات أما مـخازن األسـلـحة واالعـتدة
سـتـودعات  فـيـجب وبأقـصى سـرعة نـقـلهـا الى أمـاكن بعـيـدة جدا عن وا
دن وان تُـوفـر لـهـا احلـمايـة األرضـيـة واجلـوية وان تـراعي فـيـهـا شروط ا
خـازن ومستودعـات اجليش وان يتم تفـتيشهـا ب فترة اخلزن أســــوة 
وأخـرى من قـبل جلان مـتـخـصـصـة من وزارة الـدفـاع لـلـتـأكد مـن سالمة
إجـراءات اخلـزن وبــهـذه األمـور واإلجــراءات اخلـاصـة  بــإنـشـاء وحــمـايـة
عسـكرات ومـخازن األسلـحة واالعـتدة سيـتم  تقـليل احتـمالـية تعـرضها ا
لـلخـسـائـر الـفـادحـة حـتى إذا تـعـرضت لـلـقـصف أو احلـريق و وسـنجـنب

بررة. ناطق السكنية  اخلسائر غير ا دني وا ا

احليويـة التي لهـا تـــــــماس مـباشر
ـواطـنـ الـتي تـعـنى بـالسـكن مع ا
والـــطــاقـــــــــة والـــصـــحـــة والـــبـــنى

التحتية).
 واضـاف أن (الفـرق نـفـذت جـوالتـها
ــشـــاريع في ــيـــدانـــيــة لـــتــفـــقـــد ا ا
محافـظتي بـابل والنجف وتـضمنت
اجلـــولــــة زيـــارة مــــجـــمع الــــقـــدس
الـسـكـني فـي الـنـجف حـيث وصـلت
اإلجنــاز فــيه إلى مــراحـل مــتــقــدمـة
وسـيــخـدم اجملــــــمع الــذي يـحـتـوي
عـلى 500 وحــدة ســكــنــيــة شــرائح
ذوي شــــــهـــــــداء وزارتـي الـــــــدفــــــاع
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أنـــهى رئـــيـس اركــان اجلـــيـش الــعـــراقي
ي زيارة الفـريق اول الركن عـثمـان الغـا
الى الـناصـريـة بـرفـقة عـدد من كـبـار قادة
اجلــيش لــبــحث اســتـعــدادات احملــافــظـة
لـزيــارة اربـعـيـنـيـة االمــام احلـسـ عـلـيه
الــسـالم .  وذكــر بــيــان لــشــرطــة ذي قــار
حـصـلت (الـزمـان) عـلى نـسخـة مـنه آمس
ـي اجــــتــــمع حــــال وصــــوله ان (الــــغـــا
احملــافـظـة بــقـائــد شـرطـة ذي قــار الـلـواء
حـسن ســلـمـان ومـديــري شـرطـة االقـسـام
والدوائر االسـتخبـارية والرقـابية وامري

االفواج والسرايا. 
واوضح انه بـحث مـعـهم اخلـطـة االمـنـية
التي اعدتها قيادة الشرطة لتام الطرق
الـتي يـسلـكـهـا الزوار مـشـيـأ عـلى االقدام
قدسـة إلداء زيارة االربع نحو كـربالء ا
 حــيث نـوقــشت مــقـررات اخلــطـة والــيـة
ــسـؤولــيـة وحتــديـد االنــتـشــار ومـواقع ا

ناطق االمنية).  القواطع وا
W¹—U³ ²Ý≈  UNł

ي عـــلى (االجــراءات كـــمـــا اطــلع الـــغـــا
االحــتـــرازيـــة الـــتي اتـــخــذتـــهـــا شـــرطــة
احملافظة بالـتنسيق مع احلكـومة احمللية
ــنـاطق واجلــهـات االســتــخـبــاريـة عــلى ا
احلــــدوديــــة مع احملــــافـــظــــات اجملـــاورة

ناطق الصحراوية).  وا
ونـقل الـبـيــان عن قـائـد شـرطـة احملـافـظـة
قـــوله  ان (الـــقـــوات االمـــنـــيـــة بـــاشــرت
باخلطة منذ االول من شهر صفر اجلاري
وبــإشــراف مــبــاشــر من امــري الــقــواطع
ـديـريـن واالمـرين  وسـتـســتـمـر حـتى وا
عـــودة الـــزوار الـى مــنـــازلـــهـم بـــعــد اداء

مراسيم الزيارة). 
ـي في زيــارته نــائب قــائــد ورافق الــغــا
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ـشـتـركـة الـفريـق الـركن عـبد الـعـمـلـيـات ا
االمـيــر يـار الـله وعــدد من قـيـادات وزارة

الدفاع.
عـلى صـعـيـد مـتـصل  اصـدر محـافظ  ذي
قــارعـادل الــدخـيــلي بـيــانـا اعــلن فـيه عن
تشـكيل جلـنة  لـلتـحقـيق بظـواهر الـعنف
الي رافــقت الـتــظـاهــرات الـتـي شـهــدتـهـا
مدينـة الناصـرية الثالثـاء كما اكـد البيان
احـتــرام ادارة احملـافـظـة  حلق الــتـظـاهـر
ـكفـول دستـوريا  كـما دان فيه السـلمي  ا
بــأقــصى عــبـارات اإلدانــة  الــلــجـوء إلى
العنف ومـحاوالت التـخريب من أي طرف
كـان  واكـد احـتـرام إدارة احملـافظـة حلق

ـكــفـول دسـتـوريًـا  الـتــظـاهـر الـســلـمي ا
واعـــلن بـــوضــوحٍ تـــام تـــضــامـــنه مع كل
ــشـــروعـــة الـــتي يـــحــمـــلـــهــا ـــطــالـب ا ا
تمثلـةِ بتحقيق ا تظاهـرون السلميـون  ا
ســبل الــعـيش الــكــر والـتــكــافـؤ الــتـام
واطنـ  وحتقيق بالفـرص ب جمـيع ا
الــعـدالــة االجـتــمـاعــيـة  والــقـضــاء عـلى
الـــفـــســـاد واإلرهــاب والـــفـــقـــر  وإجنــاز
حقيقي ومـلموس لشـكل الدولة احلقـيقية
ــعــبـرة عن تــطــلـعــات أجــيـال الــشـاب  ا
الــصــاعــد  والــطــامح إلى تــســيــد سـوح
العمـل والعلم . وقـال الدخـيلي  (لذا ومن
ـسـؤوليـة  نـعلنُ عن منـطـلق احلرص وا

سـتوى لـلـتحـقيق تـشكـيل جلنـة رفـيعـة ا
في بــعض مــظــاهـر الــعــنف الـتـي رافـقت
الـتـظـاهـرات عـلى أن تـعـلن هـذه الـلـجـنة
نـتائـج التـحـقـيقـات عـلى الـرأي الـعام في
غــضـون أيــام مـعـدودة ) و نــعـلـنُ أيـضـا
طالبة شروعـة وا ـطالب ا تبنيـنا لكافة ا
بهـا إمام احلكـومة االحتـادية بـكل الطرق
ـتـاحـة إمـامـنـا  في تـوفـيـر الـقـانـونــيـة ا
فرص العـظمل الـتي تتنـاسب مع الكـثافة
ـرتـفعـة ب الـسكـانيـة ونـسبـة الـبطـالة ا
طـالبة  بإطالق أبناء احملافـظة  وكذلك ا
ـشـاريع ـالـيـة الجنـاز ا الـتـخـصـصـيـات ا
اخلــدمـيـة والــصـحـيــة  وتـوفـيــر الـسـكن

الالئق لكل أبـناء احملـافظـة   ونؤكـد مرةً
أخــرى رفــضـــنــا بل ومـــنــعــنـــا أي جــهــة
عسكـرية أو أمنـية من استـخدام إي شكل
ـتــظــاهـرين  من إشــكــال  الـعــنف ضــد ا
ــتـظـاهــرين في الـوقت ذاته  مـطــالـبـ ا
بـاحلـفـاظ عـلى أقـصى حـاالت االنـضـبـاط
ـمـتلـكـات العـامة أو ومـنع التـعـدي على ا
ـغـرضـ اخلـاصـة  أو مـحـاولـة بـعض ا
تــعـكـيــر األجـواء اآلمـنــة الـتي تـنــعم بـهـا
تظاهرين محافظتنا العزيـزة  مطالب ا
أيــضـــاً بــالــتـــعــاون الـــتــام مـع األجــهــزة
ـنـع أيـة خــروقــات قــد تـؤدي اخملــتــصــة 
لــنــتــائـج عــكــســيــة خــطـــيــر  وتــســبــبت
قتل مـتظاهر واصـابة اكثر التظاهـرات 
من 30 عـــنــصـــراً من الـــشــرطـــة بــجــروح

مختلفة.
—uLð ÃU²½≈

وانـتـجت بسـاتـ مـحـافظـة ذي قـار اكـثر
ـــوسم من 70 لف طـن من الـــتـــمـــور في ا
الـزراعي الـصــيـفي.  وقـال بـيـان امس ان
(ذي قــار انـتــجت لـوحــدهـا اكــثـر من 70 

الف طن من التمور).
واكد حتـقـيق احملافـظـة االكتـفـاء الذاتي
وكان انتاج النـخيل في العراق قد تراجع
منذ عقود نتـيجة اهمال العـناية بالنخيل

واحلروب. 
وتـوقـع خـبـراء ان (يـتـم تـصـديــر كـمـيـات
وفـيــرة من الـتـمـور هــذا الـعـام) في وقت
ـية تمـورا خليـجية تستـقبل السـوق العا
ـوارد واردنـيـة وايـرانـيـة. وقـالت وزارة ا
ـــاضــيـــة ان (االدارة اجلــيـــدة لــلـــمــيــاه ا

ساعدت في زيادة االنتاج الزراعي). 
يـاه الى نحو 50 مليار وارتفع مخـزون ا
مــتـر مــكـعـب مـقــارنـة بـ  14مـلــيـار مــتـر

مكعب العام 2018.
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حــددت وزارة الـــدفــاع الـــثالثــ من
ـراجـعة الـشهـر اجلـاري آخـر موعـد 
ـفـسـوخـة عـقـودهم من ـنـتـسـبـ ا ا
اجل اعــادتــهم الى اخلــدمــة. وكـانت
ــــذكـــــورين الى الـــــوزارة قــــد دعت ا
ــراجــعـــة بــدءاً من يــوم اخلــمــيس ا
الــعــاشـر من الــشــهـر اجلــاري وفــقـا
جلــــداول زمــــنـــيــــة وحــــددت امـــاكن
الـتــحـاقـهـم بـحـسب الــوحـدات الـتي
كـانوا يـنـتسـبـون اليـهـا. من جهـتـها
حــــددت وزارة الــــعــــمـل والــــشـــؤون
االجتمـاعية يـوم االربعاء آخـر موعد
لـتسـجـيل الـراغـب بـاحلـصـول على

 . منحة الطوار
وقالت في بيـان امس ان (آخر موعد
ـواطـنــ الـراغـبـ في السـتــقـبـال ا
احلـــصــول عـــلى مـــنــحـــة الــطــوار
وتــسـجــيل بـيــانـاتــهم سـيــكـون يـوم
األربــعـاء) مــوضـحــة انه (بـعــد هـذا

وعـد يـكون الـتـقد عـبـر استـمارة ا
الكترونـية معـدة لهذا الغـرض تنشر
ــوقع االلــكـتــروني لــلـوزارة). عــبـر ا
بـدوره اعــلن وزيـر الــتـخــطـيط امس
سـعي الـوزارة الى الـتـعاقـد مع 300
ألف خـــريج  لالســتــفـــادة مــنــهم في
اجنــاز مــتــطــلــبـات الــتــعــداد الــعـام
قبل. ـقرر اجـراؤه العـام ا للـسكان ا
مـن جــــــهــــــة اخــــــرى أكـــــــد رئــــــيس
اجلــــمـــهـــوريــــة بـــرهم صــــالح امس
االربـعــاء وجـوب إجـراء حتــقـيق في
ــــتــــظـــاهــــرين االعـــتــــداءات عــــلى ا
والـــقــوات األمــنــيــة ودعـم مــحــكــمــة
عاقبـة الفاسدين.وقال بيان النزاهة 
رئاسي ان صـالح اسـتقـبل في قـصر
الـــسالم بـــبـــغـــداد رئــــيس مـــجـــلس
القـضـاء األعلى فـائق زيـدان وأكد له
(ضـرورة الـقــيـام بـتـحــقـيق قـضـائي
عــادل بــشــأن جــرائم االعــتــداء عــلى
تظاهرين والقوات األمنية وإطالق ا

الرصـاص احلي خالل االحـتجـاجات
االخــيــرة) مـشــددا عــلى (مـحــاســبـة
ـسؤولـ عن إراقـة الـدم الـعراقي). ا
وجرى خالل الـلـقاء (مـناقـشـة أهمـية
دور الـــقـــضـــاء الـــعـــراقي وحتـــديــداً
احملـكمـة اخملـتصـة بـقضـايـا النـزاهة
واهــمـيــة تـفـعــيل دور االدعــاء الـعـام
حلــسـم مـلــفــات الــفــســاد ومــعــاقــبـة
ـال الـعام وبـحث ـتـجـاوزين عـلى ا ا
تخذة لفرض سلطة القانون السبل ا
ــا يـســهم في احلــفــاظ عـلى أرواح
ــمــتــلــكــات الــعــامـة). ــواطــنــ وا ا
واشـــاد صـــالح بـــحــــسب الـــبـــيـــان
بـ(الدور الفاعل للقضاء واستقالليته
الـكامـلـة بتـرسـيخ مـبادىء الـعـدالة)
مـــشـــيـــراً الـى (أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون
والــتـنــسـيق بــ الـســلـطــات الـثالث
الســتــكــمــال االجـراءات الــقــانــونــيـة
تـظاهرين تـعلـقة بـتنـفيـذ مطـالب ا ا
ــشـــروعــة وحــفظ األمـن وحــمــايــة ا

الدستور).
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وقرر مـجلس الـقضـاء االعلى تـكليف
ـهـمات تـفتـيشـية في االدعاء الـعام 
الــــوزارات في اثــــر الـــغـــاء مــــكـــاتب
.وقـال اجمللس ـفتـشـ الـعـمومـيـ ا
فـي بـــــيـــــان امـس ان زيـــــدان (كـــــلف
ــهــام تـــفــتــيــشــيــة االدعــاء الــعــام 
ـرتـبـطـة لـلــوزارات واجلـهـات غـيــر ا
بوزارة بـالتـنسـيق مع هيـئة الـنزاهة
ــالــيــة والــدوائـر وديــوان الــرقــابـة ا
القـانـونيـة بـعد صـدور قـانون إلـغاء
( ــفــتـــشــ الــعــمــومــيــ مــكــاتب ا
مـوضــحـا ان زيـدان (عـقــد اجـتـمـاعـا
ضم رئــيس وأعــضـاء االدعــاء الــعـام

الــعــامـلــ في مــقـر رئــاســة االدعـاء
الـــعـــام).وأضـــاف أن (اجملـــتـــمـــعــ
نــاقــشـوا مــبــاشـرة أعــضــاء االدعـاء
ـــهـــام تــفـــتــيش الــعـــام والــقـــيــام 
ــرتـبـطـة الـوزارات واجلــهـات غـيـر ا
بوزارة بالـتنـسيق مع هـيئة الـنزاهة
ــالـيــة والــدوائـر وديــوان الــرقـابــة ا
الـقــانـونـيـة فـي الـوزارات واجلـهـات
ـــرتـــبـــطـــة بـــوزارة والـــبــدء غـــيـــر ا
بتـشـخيص حـاالت مـخالـفـة القـانون
والـتــعـلـيــمـات ان وجـدت وعــرضـهـا
عــلى مــحـاكـم الـتــحــقـيق اخملــتــصـة
بقـضايـا هيئـة النـزاهة) مـشيرا إلى
ان ( االجـتمـاع جـاء عـلى اثـر صدور
قـرار مجـلس الـنـواب بالـغـاء مـكاتب
).وتـابع البـيان فـتشـ العـمومـي ا
الذ اآلمن لكل ذي أن (القـضـاء هـو ا
حـق ومـــحـــاســــبـــة كل مـن يـــخـــالف

الـقـانـون أيـا كـان مـنـصبـه الـوظيـفي
وموقعه االجـتمـاعي وفق االدلة التي
تـعـرض عـلـى الـقـضـاء ويـسـتـلـزمـهـا
الـــقــانــون إلدانــة أي مــتـــهم فــيــهــا)
مـــشـــددا عــلـى ان (الــقـــضـــاء لم ولن
يـــخش في احلـق لــومـــة الئم بـــدلــيل
مــجــابــهـته اإلرهــاب بــشــجــاعـة رغم
وحشية اإلرهابي لذا ال يخشى من
مـجـابـهـة الـفـاسـدين واجملـرمـ لـكن
وفق األدلــــــة والــــــبــــــراهــــــ الــــــتي
يستلزمها القانون).وفي شأن متصل
ــنــبـر الــعــراقي ايـاد وصف رئــيس ا
ـــفـــتـــشــ عالوي الـــغــاء مـــكـــاتب ا
الـعمـومـي بـأنه خـطـوة مهـمـة.وقال
عالوي في تــغــريــدة عـلى تــويــتـر ان
(قرار مـجلس الـنـواب بالـغاء مـكاتب
ـفـتشـ الـعـمـومـي خـطـوة مـهـمة ا
للـتخلص مـن حلقـة ادارية فـائضة ال

وجوب لـهـا وتركـيز جـهـود محـاربة
ـؤسـسـات الـرصـيـنـة الـفـسـاد عـبـر ا
والـقــضـاء) مــبـاركًـا جملــلس الـنـواب
(هــــــذه اخلـــــــطــــــوة) داعــــــيـــــــا الى
ــرصــودة ــبــالغ ا (االســتــفـــادة من ا
ــكـاتـب في مـعــاجلـة مــطـالب لــتـلك ا
ـــشــروعــة وتــلــبــيــة ــتــظــاهــرين ا ا

احتياجاتهم).
WLzU½ U¹öš

وحـذر رئـيس ائـتالف دولـة الـقـانون
ـــــالــــــكي مـن انـــــتـــــعـــــاش نـــــوري ا
الـــعـــصـــابـــات االرهـــابـــيـــة وحتــرك
ـكتب خاليـاهـا الـنائـمـة.وقـال بـيـان 
ـكتـبه ـالـكي ان االخـيـر اسـتـقـبل  ا
شـتركة في هـام ا امس قائـد قوات ا
الـتـحـالـف الـدولي اجلـنـرال جـيـرالـد
ستريكالند وجرى خالل اللقاء بحث
تـــــطــــورات االوضــــاع فـي الــــعــــراق
الـكي ـنـطـقـة. ونـقل الـبـيان عـن ا وا
تـأكيـده (أهـميـة تـعزيـز الـتعـاون ب
القـوات األمنـية الـعراقـية والـتحالف
الـدولي في مـجــال الـتـدريب وتـبـادل
واضاف ان علومات االستخبارية) ا
(االحــداث االخــيـرة الــتي شــهــدتــهـا
الـساحـة الـعراقـيـة يـجب ان ال تؤدي
الـى شـــلل الـــقـــوات االمـــنـــيـــة امـــام
نشـاطات داعش االرهابـية ومـحاولة
جمع صـفوفه من جـديد).  ولفت الى
ـسلـحة واحلـشد ان (مهـام القـوات ا
الـشـعــبي والـشـرطـة تــتـأكـد في هـذه
ــتــغــيـرات الــظــروف احلــســاســة وا
االمنـيـة التي قـد تـؤدّي الى انتـعاش
الـــعـــصـــابـــات االرهـــابـــيـــة وحتــرك
خالياهـا النـائمـة واستـغالل الوضع

.( واطن الراهن لضرب الوطن وا

هدي مترئساً إجتماعاً للحكومة ≈ŸUL²ł∫ عادل عبد ا

ي يترآس مؤتمراً لكبار الضباط في ديالى dLðR∫ عثمان الغا

 جيرالد ستريكالند

حميد الغزي
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