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الـقوات االمنية في كـربالء والسلطات
تظاهرين الى احملـلية بالتعاون مع ا
ــمـتــلـكــات الـعــامـة احملــافـظــة عـلى ا
ــتـــظــاهــرين واخلـــاصــة وحــمـــايــة ا
وتــعـزيـز جتـمـعــاتـهم الـسـلــمـيـة كـمـا
تــطــالب الــقـضــاء والــقـوات االمــنــيـة
ـعـتـقـلـ الـسـلـمـي بـإطالق سـراح ا
كـافـة وعـدم اعتـقـال اي شـخص بدون
مـذكرات قـبض قانونـية) وكـان عضو
ــفــوضــيــة عــلي الــبــيــاتـي قــد افـاد ا
تظاهرين في بـسقوط 18شـهيدا من ا
كـربـالء وأكثـر من 800 مـصـاب. وقـال
ـعلـومات الـتي وصلـتنا في بـيان ان(ا
من نـاشـط ومـنـظمـات وجـهات غـير

حـكـومـية بـشـأن االحداث تـتـحدث عن
تظاهرين في كربالء 18 شهيدا من ا
وأكـثـر من 800 مـصـاب) مـشـيـرا الى
ان (صـحـة كـربالء تـتحـدث عن شـهـيد
واحــد فـــقط).وتــلــقت (الــزمــان) امس
تـأكـيـدات بسـقـوط شهـيـد واحد خالل
الــتـظــاهـرات . وقــال اخلـبــيـر هــشـام
الـهـاشـمي في تـغريـدة تـلـقت(الـزمان)
نـصها انه (بعد تناقض االخبار  التي
تــدفـقت من كــربالء من جـهــات طـبـيـة
رسـمـيـة واعالمـية اجـنـبـية ومـحـلـية
تـأكـد لي بـعـد الـتـقـصي والـتـحري ان
عــديـــد شــهــداء كــربالء  هــو شــخص
ـتـظـاهـرين واحـد و 26 جـريـحـا من ا
و 64 جــريـحـا من الـقـوات االمـنـيـة )
مـــــشــــيــــرا الى 6 اطـالق ســــراح  من
ــعــتــقـــلــ ومــنع 4 ـــتــظــاهــريـن ا ا
اعالمـي محلـي من التغطـية). فيما
كـــتب الــطــبــيـب فــاهم اجلــبــوري في
مـديــنـة االمـام احلـسـ اتـلـطـبـيـة في
كــربالء (اني اخــصــائي طب طـوارىء
سـتـشفى وكـنت لـيـلة امس خـافـرا بـا
تــســلــمــنــا شــهــيــدا واحــدا فــقط و4
جـــرحى و 45 حـــالــــة اخـــتـــنـــاق من
تظاهرين) مضيفا الـقوات االمنية وا
ان(كـل مايـقال عن سـقوط  13 شـهـيدا
وغـــيــر ذلك فـــبــركــة وكـــذب).وبــشــأن
الـفيديو الذي انتشر امس على مواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي تلـقت (الـزمان)
رسـالة جاء فيـها (للتـو انهيت اتصاال
مع موظف في دائرة الطب العدلي في
كــربالء يـفــيـد انه الصــحـة لــلـفــيـديـو

ة ـذكور ويقال انه يعود حلادثة قد ا
وهـو من مشـرحة مـستـشفى الـكندي)
مــضــيـــفــا ان(هــنــاك شــهــيــدين فــقط
احـدهما اسـتشهـد  اول امس والثاني
فــارق احلــيــاة صــبــاح امس). وتــابع
(احلــــــذر احلـــــــذر من الــــــتـــــــهــــــويل
واالشــاعـات فـهـنـاك نــفـوس مـغـرضـة
هـــمـــهــا بـث االشــاعـــات والـــتـــهــويل
االعـالمي).وبــــحــــسب مــــعــــلــــومـــات
تـلـقتـها(الـزمـان) امس فإن (  الـشهـيد
وسوي يـدعى مصـطفى فـائر فـاضل ا
وهـــو مـن مـــوالـــيــد  2000 ويـــعـــمل
مــوظف بــلــديـة بــأجــور يـومــيــة وقـد
اصـيب برصـاصة في عيـنه).من جهته
كــذب الــنـــاطق بــاسم الــقــائــد الــعــام
ـسـلـحـة الـلـواء الـركن عـبـد لـلـقـوات ا
الـكر خلف ( االرقـام التي اعلنت من
جــهــات غـــيــر مــخــولــة عن ضــحــايــا
تـــظــاهـــرات كــربالء).واكـــد خــلف في
تــصـريح امس(اصـابـة  90 مــنـتـسـبـا
و 53 مـدنيـا خالل الـتظـاهرات وخرج
مـنهم  35 مـصابا بـعد تلـقيهم العالج
فـي كــربـالء). ونـــفت قـــيـــادة شـــرطــة
كـربالء بـشدة سـقـوط أي ضحـايـا ب
تظاهرين فيما اعلنت قيادة صـفوف ا
عـمـلـيـات الـفـرات األوسط  عن اصـابة
 37عـنـصراً أمـنيـاً خالل الـتظـاهرات.
واكـــدت قـــيــادة الـــشــرطـــة في بـــيــان
تـلقـته(الزمـان) امس  انه (ال يوجد اي
شــهـيـد ال من الـقـوات االمـنـيـة وال من
ــتـظـاهــرين عـدا حـالــة قـتل شـخص ا
واحـد وبحادث جنائي بـعيد عن مكان
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اذا قـــدم طــلب من احملـــافظ او ثــلث
ان عـنـد توفـر احد من اعـضـاء البـر
االسـبـاب الثالثـة : االخالل اجلـسيم
مـخالفة القانـون والدستور  فقدان
شــروط الـعـضــويـة لـثــلث اعـضـائه
ان بـاالغلبية ويـكون بتصـويت البر
ـطلـقة لعـدد اعضـائه يعني نص + ا
1  وهـذا لم يـحـدث كـمـا يـبـدو لـعدم
حتــقق الـنـصــاب). وتـابع ان (مـهـام
ادة 61  مـجـلس الـنـواب حددتـهـا ا
مـن الـدســتــور ولم يـكـن من بـيــنــهـا
ا سن اصـدار قرارات تـشريعـية وا
قــوانــ فــالــقــرار ادنى مــرتــبــة من
الـقـانون ويـختـلف طـبيـعته بـحسب
ـنــاسـبـة مــوضـوعه فــتـارة يـكــون 

ـارسة الـدور الرقابي وتـارة يكون
ـمارسـة تنـظيم عـمل اجمللس وتارة
يـكـون لـتشـكـيل جلـنة مـا  اسـتـنادا
لـلـدستـور ولكن بـكل االحوال الـقرار
هــــو ادنى من الــــقـــانــــون واليـــرقى

ستواه ما يجعله عد االثر).
 وبــــشـــأن قــــرار الـــغــــاء مــــجـــالس
احملـافظـات واالمتيـازات قال الـبيان
ان (مـجالس احملـافظـات قررها نص
دســـتــوري ولـــكي تـــلــغـى نــحـــتــاج
لــتــعــديل دســتــوري بـذلـك واذا كـان
الــهــدف هــو ايــقـاف عــمل اجملــالس
احلـالية دون الغائها  فأيضا توجد
ــان احلـالي مــشــكـلــة وهي ان الــبـر
اصـدر قـانـونـا في وقت سـابق رقمه

 10 لــســنـة  2018 الــتــعـديل االول
لـــقــــانـــون انـــتـــخــــابـــات مـــجـــالس
احملـافظـات جعل الـعمل بـها يـنتهي
قـبل وعـلـيه فان فـي االول من اذار ا
ــــان اليــــصل لــــدرجـــة قــــرار الــــبـــر
ب آنفا  ما يجعل قراره التشريع ا
مــحل طــعـن والــغـاء مـن الــقــضـاء)
ان مـشـيـرا الى انـه(يـفـتـرض بـالـبـر
اصـدار قـانـون يعـدل الـقـانون اعاله
امـا بــخـصـوص االمـتـيـازات فـنـفس
الـشيء النـها مـقرة بـقـوان خـاصة
ولــغـرض الــغــائـهــا البـد من قــانـون

وليس قرارا). 
وتــابع (بــخــصــوص جلــنــة تـعــديل
ن الـــدســتـــور لم يـــبــ اجملـــلس 

ســــتــــتـــكــــون فـــاذا كــــانت مـن بـــ
االعــضــاء والـــكــتل فــهــذا لن يــنــفع
ـــا يـــجب ان تـــكــون بـــاالصالح وا
اللجنة مشكلة من ذوي االختصاص
واخلـبـرة الـقـانونـيـة من اجلـامـعات
وكـــلـــيــات الـــقـــانـــون والــنـــقـــابــات
واالحتــادات ومــنــظــمــات اجملــتــمع
ــثـــلـــ لــكـــافــة ـــدني من خـالل  ا
ـعـيـة جـزء يـسـيـر من احملـافـظـات 
الــنـواب واال الفــائـدة تــرجى لـكـون
الــنــواب لن يــســمـحــوا بــتــعـديالت
ـا محدودة) مـوضوعـية واسـعة وا
وخـــــلـص الــــبـــــيـــــان الـى الـــــقــــول
انه(القــيــمـة لــهـذه احلــزمــة كـونــهـا

ستكون محل طعن قضائي).
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أبـــدى رئــيس الـــوزراء عــادل عــبــد
ــهــدي حتـفــظه عــلى دعــوة زعـيم ا
الـتـيار الـصدري مـقـتدى الـصدر له
بـــالـــذهـــاب الى مـــجـــلس الـــنــواب
واالعـالن مـن حتـت قـــــــــبــــــــــتـه عن
انــتــخـابــات مـبــكــرة حتت اشـراف
ـتـحدة ومـفـوضيـة جـديدة . اال ا
ـــهـــدي رســـالـــة الى ووجـه عـــبــد ا
الــصـدر اكــد فـيـهــا ان هـذا اخملـرج
الزمـــة الـــتــــظـــاهـــرات يـــســـتـــدعي
ســـيــاقــات دســتــوريـــة يــجب عــلى
رئـيس مجلس الـوزراء االلتزام بها
وافقـة رئيس اجلمـهورية تـتمـثل 
عـلى طـلب من رئـيس الـوزراء بحل
ــان والــدعــوة النــتــخــابــات الــبـــر
مــــبــــكـــــرة وهــــذا ال يــــتــــحــــقق اال
بـتصـويت مجلس الـنواب على حل
طلقة محذرا من نـفسه باالغلبية ا
انـــهـــا قــد تـــدفع نـــحــو اجملـــهــول.
ـهـدي عن استـعداده واعـرب عـبد ا
لالسـتقالة من اجل تغيير احلكومة
اذا مـــا اتـــفـق الـــصـــدر مع رئـــيس
حتـالف الفـتح هادي العـامري على
تــشــكــيل حــكــومــة جـديــدة.  (نص
الـــرســـالـــة في ص  2). وفـي شــأن
مــــــتـــــصـل انـــــضـم الـــــصــــــدر الى
ـتظاهرين في الـنجف امس قادما ا
مـن ايران.ووصل الصدر الى موقع
الــتـظـاهـرات في ســاحـة الـصـدرين
بـــعــد وقـت قــلـــيل من  عـــودته الى

الـنـجف بطـائرة خـاصة هـبطت في
مـطار النـجف . وشوهد وهـو يقود
ــتـــظــاهــرين ســـيــارته لــيـــشــارك ا

عتصم وقفتهم .  وا
وبــعـــد نــحــو ســاعــة ودع الــصــدر
ـتــظـاهـرين لـيـغـادر بـاجتـاه  حي ا
الـــــغـــــديــــــر الـــــقـــــريب مـن مـــــوقع

الـتـظـاهـرات وسط الـنـجف. وأعـلن
الـتيـار الصـدري امس عن انـضمام
ـــتــظـــاهـــرين.وقــال الـــصـــدر إلى ا
الـتـيـار في بيـان ان الـصـدر (انضم
لـلـمتـظاهـرين في سـاحة الـصدرين
ــــحــــافـــظــــة الــــنــــجف ) من دون

تفاصيل.
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بعد تقد احلريري استقالته. فيما
ـســتـقـبل بـغـلق قــام انـصـار تـيـار ا
عــدد من الــطــرقــات الــداخــلــيــة في
بــيـروت . وسـبق لـلـحـريـري ان قـدم
اســتـقـالــته من الـسـعــوديـة ثم عـدل
عـنها قـبل عام . وتـولى احلريري
احلــكــومـة لــلـمــرة الــثـانــيـة في 11
تــــشـــرين الــــثـــاني  2016. وقــــالت
الـوزيـرة  ريـا احلـسن ان (اسـتـقـالة
ـنع لـبـنـان من احلــريـري ضـروريـة 
االنـزالق نحـو االقتتـال االهلي). اما
الـزعيم الـدرزي وليد جـنبالط فدعى
الـى الهـدوء واحلوار وقـال (ان عزل
اي فـصيل سياسي هـو خطأ كبير).
ويـدرس عـون االسـتقـالـة ولن يـدعو
الـى تولي تصـريف االعمـال بحسب
مـقـربـ الـيه. وقـال وزيـر خـارجـيـة
ـر بازمة خطيرة فـرنسا ان (لبنان 
جـدا). وان استـقالة احلـريري تـعقد
االوضــاع ويـجب ضـمــان اسـتـقـرار

ؤسسات). ا

ــوجب الــدســتــور يــعـد وطــنه). و
مــجـلس الــنـواب في حــالـة انــعـقـاد
اسـتـثـنـائـيـا حل اخـتـيـار حـكـومة
جــديـدة.وعــمت االحـتــفـاالت لــبـنـان
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أعـلن رئيس الـوزراء اللبنـاني سعد
احلــريـري امس الـثالثـاء عن تـقـد
اســـتـــقــالـــة حـــكــومـــته إلـى رئــيس
اجلـــمـــهــوريـــة  وذلك بـــعــد نـــحــو
أسـبـوعـ من احتـجـاجـات شعـبـية
هـــزت الــبـالد. وقــال احلـــريــري في
مــؤتــمــر صـحــفي مـن بـيـت الـوسط
(وصلت لطريق مسدود وأصبح من
الـضـروري أن نقـوم بصـدمـة كبـيرة
ـواجهة األزمـة) مضيـفاً (سأتوجه
إلى قـصـر بـعـبـدا لـتـقـد اسـتـقـالـة
احلــكــومــة) لــرئــيس اجلــمــهــوريــة
مــيـشـال عـون ولـلـشــعب الـلـبـنـاني
(جتـــــاوبـــــاً إلرادة الـــــكــــثـــــيـــــر من
الـــلـــبـــنـــانــيـــ الـــذين نـــزلـــوا إلى
الـسـاحــات لـلـمـطـالـبـة بـالـتـغـيـيـر).
وطــلب احلـريــري من (الـلــبـنــانـيـ
احلـفاظ على بالدهم ومـنع التدهور
االقـتصادي)  واكـد (ال احد اكبر من

ــديـنــة بـنــحـو الــتـظــاهــرات شـرقي ا
كــيــلــومــتــرين وبــإمــكـان أي شــخص
الـــــذهــــاب إلـى الــــطـب الــــعـــــدلي في
مـــســـتــشـــفى احلـــســـيـــني أواالخــوة
اإلعـالمـيـ ونـشــر احلـقـائق). بـدوره
قــال  قـائـد عــمـلـيــات الـفـرات األوسط
الـــلــواء الــركـن عــلي الــهـــاشــمي  في
مـؤتـمـر صـحـفي مـشـتـرك مع مـحـافظ
كـربالء وقـائـد شـرطـة احملـافـظـة امس
ـتـظاهـرين إن (واجـبـنـا هـو حـمـايـة ا
وتــنــفــيــذ امــر الــقــائــد الــعــام بــعـدم
ـتــظـاهـرين) اســتـخــدام الـقـوة ضــد ا
وأضــاف (ال يـوجــد شــهـيــد في قـاطع
الـــفــرات األوسط وبـــاألخص كــربالء
وهـنـاك جـرحى مـعـظـمـهم من الـقوات
األمــنــيــة).وشــدد الــهـاشــمي عــلى أن
ـوقف في كربالء مـسيطـر عليه وال (ا
يـوجد أي حظر للـتجوال في احملافظة
حــالــيـاً) مــشـيــراً إلى (الــقــبض عـلى
الــــعــــشــــرات أغــــلـــــبــــهم جــــاءوا من
مـحافـظات ويـحمـلون أسـلحـة جارحة
). مـن جـهــته قــال مــحـافظ وســكــاكـ
كــــربـالء نــــصـــيـف اخلــــطــــابي خالل
ـؤتـمـر ان (الـقـوات االمـنـيـة تـمتـعت ا
بـاعلى درجات ضبط الـنفس ) مشيراً
الـى ان (بــعض االشـــخــاص اعـــتــدوا
ــمــتـلــكــات).واضــاف  انه امـر عــلى ا
ـتـظـاهـرين بـ(اطالق سـراح اغـلـبـيـة ا
حـــتـى بـــعض الـــذين جتـــاوزوا عـــلى
الــقــوات امــنــيــة). وافــاد مــصــدر في
دائــرة صــحــة كــربـالء بـ(اســتــشــهـاد
شـخـص واحد واصـابـة اكـثـر من 90 

آخـــرين بـــجــروح جـــرى نــقـــلــهم الى
مــسـتـشــفـيي احلـســيـني والــسـفـيـر)
مــؤكــدا ان (قـوات مــكــافـحــة الــشـغب
ومــكـافــحـة االرهــاب فـضت اعــتـصـام
نـبر كـربالء بـالقـوة).ووصف رئـيس ا
الــعـراقـي ايـاد عالوي احــداث كـربالء
بـ(اجملـزرة).وقـال في بـيـان امـس (كـنا
نـتوقع ان السلطـة التنفيـذية ستخرج
عـليـنا بتـسمـية القـناصـة وغيرهم من
ــتـظـاهــرين الـسـلــمـيـ حتت قــتـلـة ا
ذريــــعـــة االنـــدســـاس والــــتـــحـــريض
رجع والـتخريب)  من جـهته وصف ا
الـــديـــني جـــواد اخلـــالـــصـي أحــداث
كــربالء بـ(اجلـرائم الـوحـشـيـة). ونـقل
ـكتب اخلالـصي تلقـته (الزمان) بـيان 
امس عـنه قوله في تغريدة على تويتر
(ال أدري إلـى أيــن يــــــــــــريــــــــــــدون ان
يـصلـوا.احلاكمـون بالقـهر ال يتـعظون
مـن الـتـاريخ الــقـريب وال مـن الـتـاريخ
الـقد وال يـتعـظون من الـصنم الذي
هـوى أمامنا على يد ناحتيه) مضيفا
(وهـم في كربالء بجوار سيد الشهداء
- عـلــيه الـسالم - يـقـدمـون عـلى مـثل
هـذه األعـمـال; فـهم يـحـفـرون قـبـورهم
في جـهـنـم بـهـذه اجلرائـم الـوحـشـية)
ـــــــرجـع صـــــــادق .بــــــــدوره اوصـى ا
الـشيـرازي بايقـاف(اجملازرالـتي يندى
تظاهرين لـها جب االنسانية)ودعا ا
فـي بــيــان تــلــقــته(الــزمــان) امس الى
(االلـتـزام بـالتـظـاهـرات السـلـمـية وان
اليــسـمــحــوا بـأن يــتـوغل بــيــنـهم من

يشوه سمعة هذا الشعب الغيور).
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صـوت مـجـلس الـنـواب في جـلـسـته
احلــاديـة عــشــرة الـتي عــقـدت امس
بـرئاسة محمـد احللبوسي وحضور
 185 نــائـبـا عــلى تـضــيـيف رئـيس
ـهدي مـجـلس الـوزراء عـادل عـبـد ا
كـمـا أنـهى الـقـراءة االولى لـلـتـعـديل
ــوحــد االول لـــقــانـــون الــتـــقــاعـــد ا
ـالـيـة وقــانـون الـغــاء االمـتـيــازات ا
لــلــمـــســؤولــ كــمــا رفع اجلــلــســة

فتوحة السابقة.  ا
وبـحسب بيان لـلدائرة االعالمية في
اجملـلس فـقد اوضح احلـلـبوسي في
مـــســتـــهل اجلــلـــســة أن (تـــصــويت
اجملـــلس عــلى الـــقــرارات اخلــاصــة
بــحـزمـة االصالحــات كـان مـســتـنـدا
الـى غـــطـــاء قـــانـــوني ودســـتـــوري
خــاصـــة حل مــجــالس احملــافــظــات
ــــادة  20 مـن قـــــانــــون ـــــوجـب ا
نـتـظـمة مـجـالس احملـافظـات غـيـر ا
تضرر الى بـاقليم رقم 21) داعـيا ا
(الــلـجـوء الى احملـاكم الــقـضـائـيـة)
الفـتـا الى أن (الـتـصـويت عـلـى قرار
مــــراقـــبـــة مــــجـــلـس الـــنـــواب الداء
ـادة  61من احملــافـظـ مـسـنـود بـا
الــــدســــتــــور).ونــــوه الـى (ضـــرورة
ـشـكـلـة بـتعـديل مـبـاشـرة الـلـجـنـة ا
ـهماتـها على ان تـستع الـدستور 
بـالكفـاءات في اجلامعات ومـنظمات
ـــــــــــــدنـي وذوي اجملـــــــــــــتـــــــــــــمـع ا
االخـتصاصـات) مشيـرا الى (توفير
ـتـطـلـبـات رئــاسـة اجملـلس جـمـيـع ا
الالزمـــة لــتــنــفــيــذ مــهــام الــلــجــنــة
اخلـاصـة بتـعديل الـدسـتور اضـافة
ـضي بـتشـريع لـتعـديل قـانون الى ا
ــســتــفـيــدين مـن قـانــون الــعــدالـة ا
االجـتـمــاعـيـة بـضـمـنـهـا مـحـتـجـزي
رفــــحــــاء). وصـــوت اجملــــلس خالل
اجلـــلــســـة عــلـى تــضـــيــيـف رئــيس
مـجلس الـوزراء بناء عـلى طلب عدد

من النواب. 
ـباشرة كـما أعـلن احللـبوسي  عن ا
ـا يــتــعـلق بــاإلجــراءات الـفــوريــة 
بــالـغـاء امـتـيــازات اعـضـاء مـجـلس
الــنــواب وايـقــافــهـا فــورا . وصـوت
اجملـلس عـلى رفع احلـصـانة عن أي
نــائب مــتـهـم بـالــفـســاد خــاصـة من
وصــلت مـلــفـاتــهم من الـقــضـاء الى
اجملـــــلس.وأنــــهـى اجملــــلس قــــراءة

مـــشـــروع قـــانـــون الـــتــعـــديل االول
وحد بعد وصوله لـقانون التقاعـد ا
الـى اجملـلس واحـالــته الى الـلــجـنـة
ــالـيـة والــذي جـاء لالســتـفـادة من ا
الك الـدرجـات الـنـاجتـة عن حـركـة ا
الكــات الـشـبـابـيـة في اســتـقـطـاب ا
ولـتعديل الـسن القانونـية الوجوبي
لـإلحـــالـــة الى الـــتـــقـــاعـــد وإلـــغـــاء
الـنــصـوص الـقـانـونـيـة الـتي جتـيـز
. ولفت لـلمـتقـاعد اجلـمع ب راتـب
احلـلبوسي الى ان (تشـريع التعديل
ــوحــد االول لـــقــانـــون الــتـــقــاعـــد ا
ســيـسـهم في تــوفـيـر أكـثـر من 300
الف درجـة وظيفية لشريحة الشباب
) مــوجــهـا بــأن (تــكـون اخلــريــجـ
الـقـراءة الثـانـيـة ومنـاقـشة الـقـانون
فـي جـلسـة يـوم غـد اخلـمـيس).وأ
ـــقـــتــرح اجملـــلـس الــقـــراءة االولـى 
ــالــيـة قــانــون الـغــاء االمــتــيـازات ا
لــلـمـسـؤولــ في الـدولـة الــعـراقـيـة
ــطـالب لــغــرض (االسـتــجـابــة الى ا
ــشـروعـة لـلـمـتــظـاهـرين من ابـنـاء ا
الــشـعب الـعـراقـي وإللـغـاء الـفـوارق
ـوظـفـ في الـدولـة الـعـراقـيـة بـ ا
ولــــضــــمــــان حتـــــقــــيق الــــعــــدالــــة
) .بـعدها واطـن االجـتمـاعيـة ب ا
أعــلن رئــيـس اجملــلس أن اجلــلــسـة

تبقى في حالة انعقاد مستمر.
 وفـي شـأن مــتـصـل اكـد خــبـراء في
الـــقـــانـــون ان حـــزمـــة االصـالحــات
ـانــيـة الـتـي اتـخـذهــا مـجـلس الــبـر
الـنـواب بـجـلـسـته اول امس القـيـمة
لــهـا لــكـونــهــا سـتــكـون مــحل طـعن

قضائي.
 وقـال بيان لـرابطة حمـورابي تلقته
(الـزمـان) امس ان (الـرابـطـة تود ان
تـبـ رأيـهـا الـقـانـوني بـكـل مـهـنـية
ونـود ان نـب بـأنه القيـمة قـانونـية
ــذكـورة  خملــالـفــتـهـا لـالصالحـات ا
االجراءات الشكلية التي نص عليها
الــدسـتــور والـقـانــون مـا يــجـعــلـهـا
عـــرضـــة لـــلــطـــعن امـــام احملـــكـــمــة
االحتـادية الـعليـا وااللغـاء لالسباب
االتـيـة ) مـوضـحـة انه (بـخـصوص
حـل مــــجـــالـس احملــــافــــظــــات فـــإن
ادة اجـراءات حـلـها نـصت عـليـهـا ا
 20 مـن قـانـون احملــافـظـات الــنـافـذ
ـعـدل حـيث رقم 21 لـسـنـة  2008 ا
ـــذكــورة ان جملــلس ــادة ا بـــيــنت ا
الــنـواب حق حل مـجـلس احملـافـظـة
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سعد احلريري

الــقـوات االمـنـيــة بـحـمـلــة اعـتـقـاالت
ـــعـــتـــقـــلــ 140 حـــيث بـــلغ عـــدد ا
شــخـصــاً  إطالق سـراح 80 مــنـهم
والـبـاقي  60مـعـتـقالً سـيـتم عـرضهم
على القضاء لتقرير مصيرهم).ودعت
ــفـوضــيـة الى (عــدم اسـتــخـدام كل ا
فرطة وتـطبيق معايير انـواع القوة ا
االشــتــبــاك االمن) كــمــا ادانـت(قــيـام
ــنــفــلــتــ بــتــغــيــر مــســار بــعـض ا
الـتظاهرات السلـمية) داعية األطراف
كـافـة الى (اسـتـخـدام أقـصـى درجات
ضــبط الــنــفس واالحــتـكــام الى لــغـة
الـــعـــقل واحلـــفـــاظ عـــلى ســـلـــمـــيــة
الــتـظـاهــرات) وتـابـعت انــهـا (تـدعـو
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ـفــوضـيــة الــعـلــيـا حلــقـوق أعــلـنـت ا
االنـسـان ومـصـادر رسـميـة مـتـطـابـقة
امـس سقـوط شـهيـد واحـد فـقط جراء
االحـداث الـتي رافقت االعـتصـام الذي
شـهـدته مـحـافـظـة كـربالء الـلـيـلـة قبل
ــاضـيــة وقـامت قـوات االمـن بـفـضه ا
فوضـية في بيـان امس انها .وقـالت ا
راقـــبت من خالل فـــرقــهــا الـــرصــديــة
األحـــداث الـــتي حــصـــلت فـي كــربالء
و(أشــرت اســتــشــهــاد شـخـص واحـد
وإصــابــة  142مـن الــقــوات االمــنــيـة
ــتــظــاهــريـن وقــيـام وخــمــســ من ا
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تـــــطــــلـق وزارة الــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجــتـمـاعــيـة الـيــوم االربـعـاء مــنـحـة
الــطـوار لـلـعـاطـلـ عـن الـعـمل فـيـمـا
اعـلنت وزارات عـدة عن اجراءات تـعي
تـقدم الشغال وظائف ومـقابلة االف ا
جـديدة. واعلن الوزير بـاسم عبد الزمان
اطالق الدفعة االولى من منحة الطوار
لـلمستفيـدين في بغداد واحملافظات قبل
نـــحــو اســبــوع مـــؤكــدا (زيــادة اعــداد
ـشمول الى  900 الـف مسـتفـيد بدال ا
من  300 الـف). وقـال خالل مــؤتــمـر ان
(الـوزارة باشـرت اجراءات توزيع مـنحة
ــســتــفـيــدين من خالل الــطــوار بـ ا
ارسـال رسائل نصية للـمشمول ابتداءً
اضي وبواقع  100 الف مـن اخلميس ا
كل يـومـ فضـال عن نشـر االسـماء عـبر
ـــوقع االلــكــتــرونـي لــلــوزارة) داعــيــا ا
ـسـتـفيـدين الـذين وصـلتـهم الـرسائل (ا
الـنـصيـة الى االحتـفـاظ بهـا حل ورود
رسـالـة اخـرى بـعـد مـدة حتـتـوي الـرمـز
ـكنـهم استالم الـسـري الذي من خالله 
ـنـحة ـنـحـة). واكـد ان (تـوزيع ا مـبـلغ ا
سـيتم من خالل مراكـز الصرف اخلاصة
نتشرة في بغداد بشركة بوابة العراق ا
واحملــــــافـــــظــــــات والــــــتي  نــــــشـــــر
عــنـاويـنـهـا).كـمــا اعـلن عـبـد الـزمـان ان
(الـوزارة شرعت بـتنفـيذ مبـادرة مجلس
ــنح مــســتــفــيــدي الــوزراء اخلــاصــة 
احلــمـايــة االجـتــمـاعــيـة وذوي االعــاقـة
واالحـــتــيــاجـــات اخلــاصـــة في بــغــداد
واحملــافــظــات اراضـي ســكــنــيــة. وقـال
الــوزيــر ان (الــوزارة وضــعت اجـراءات

لالسـراع في تنفيـذ قرار مجلس الوزراء
اخلــاص بــتــوزيع اراض ســكـنــيــة بـ
ـشمولـ باحلمـاية االجتـماعية وذوي ا
سـجلـ ضمن االحـتـياجـات اخلاصـة ا
قـاعـدة بـيـاناتـهـا). واضـاف ان (الوزارة
ـشـمــولـ بـاحلــمـايـة نــظـمت اسـمــاء ا
االجـتـمـاعـيـة وذوي االعـاقـة وفق قـوائم
لــغـــرض ارســالــهــا الى وزارة االعــمــار
واالسـكـان الـتي سـتتـولى مـهـمـة توزيع
قـطع االراضي بيـنهـا). واكد ان مـساحة
قــطــعـــة االرض الــتي ســيــتم مــنــحــهــا
لـلـمسـتـفيـد تـبلغ 200 مـتـر مـربع ضمن
مـناطق مؤهـلة من ناحـية اخلدمات وكل
بـحسب الرقعة اجلـغرافية اخلاصة به)
مـشـيـرا الى ان (مـنح االراضـي سـيـكون
بــاجملـان وقـد  ارسـال قـوائم بـاسـمـاء
ــشــمــولـ الـى جـمــيع احملــافــظـات). ا
وقـالت وزارة االسكان والبلديات العامة
رشـحـ لـشغل انـهـا تـواصل مقـابـلـة ا
وظـائفها. واكدت ان (عدد هذه الوظائف
بلغ  732 وظـيفة من بـينها  381 درجة
حلــمـلـة الـشــهـادة اجلـامــعـيـة). واكـدت
ـائـية تـعـي  1100 من ـوارد ا وزارة ا
اصـحــاب الـعـقـود في درجـات وظـيـفـيـة
داخـل الــوزارة وفي الــدوائــر الــتــابــعـة
لــهـا). وفي تـطـور اعـلـنت وزارة الـدفـاع
عـن اعــادة نـــحــو  37 الـــفــا و 188 من
ـفـسـوخـة عـقـودهم الى الـعـمـل). واكد ا
(استمرار اصدار االوامر االدارية العادة
). وكــانت الــوزارة قــد حــددت الــبـــاقــ
اخلـامس والعـشريـن من الشـهر اجلاري
ـــشــمـــولــ اخـــر مــوعـــد اللـــتــحـــاق ا
بـوحداتـهم العـسكـرية الـتي سبق ان 

االعالن عنها). 
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