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الــعـامـة ســعـيـاً حملــاربـة الـروتـ اإلداري
وتـــقـــد الــتـــســـهـــيالت الالزمـــة إلجنــاز

.( واطن معامالت ا
 وشـــدد الـــبـــارزاني (عـــلـى ضـــرورة عــدم
الـتمييز خالل تقد اخلـدمات للمواطن
وقـال (هـدف مـوظـفي الـدوائـر احلـكـومـية
بــدءاً مـن رئــيس الــوزراء ووزرائه وحــتى

ـواطـنـ في أصـغــر مـوظف هـو خـدمـة ا
إقـليم كردسـتان وبدون تـمييـز مع مراعاة
). واكـــد ان (رئـــيس ـــوظـــفــــ حــــقـــوق ا
احلـكـومة جـدد تـمـسكه بـبـرنامج الـتـحول
الـى اجملـتـمـع اإلنـتــاجي قـائال نــعـمل من
أجل حتـويل مـجـتـمع إقـلـيم كـردسـتان من

مستهلك الى منتج).
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خـرج طـلـبة كـلـيـات جامـعـة بـغداد امس
الـــــثالثـــــاء بــــاحـــــتــــجـــــاجــــات لـــــدعم
ـتظاهرين.وحمل الطـلبة الفتات دعمت ا
ــتـظـاهـرين كــتب عـلى احـداهــا (يـفـقـد ا
عـينـا ليكـسب وطنـا.. ضحيت من اجـلنا
وحـان الوقت لنـضحي من اجلك). واقدم
ـدارس في كـربالء عـلى عـدد من طـلـبـة ا
غـلق مديرية تربيـة احملافظة بعد اخراج
وظف منها.ورفع الطالب الفتات على ا
ـديريـة كتب عـليـها (مـغلق بـأمر بـنايـة ا
الــطالب). من جــهـتــهـا اعـلــنت مــديـريـة
تـربـيـة محـافـظة الـنـجف امس عن تـلقي
ادارات مـدارس تهديدات من اجـل غلقها
واالضـراب عـن الدوام.وقـال مـديـر اعالم
تـــربــيــة احملـــافــظــة وســـام الــرازقي في
ــــدارس الــــتي تــــلــــقت تــــصــــريح ان (ا
تـهـديدات هي اعـدادية احلـدباء لـلبـنات
ومــدارس الـــنــوارس والــفــهــد واالنــوار
وكـلـيـة التـربـية لـلـبـنات وكـذلك اعـدادية
الـكـندي والـفراهـيـدي). واقتـحم عدد من
ـــتــظــاهــريـن امس جــامــعـــة مــيــســان ا
وتـــــظــــاهـــــروا في داخـــــلــــهـــــا من اجل
ـتظـاهـرون الفـتة كـتـبوا اغالقـهـا.ورفع ا
عــلـيـهـا (الــعـصـيــان وتـنـظـيـم اعـتـصـام
علم طالبي). من جهتها دعت نقابة ا

ــركـز الـعــام إلى تـظـاهــرة مـركـزيـة في ا
عـــمـــوم مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق الـــيــوم
األربـعـاء.وقـالت الـنـقـابـة في بـيـان امس
الكـات انــهـا (تــدعـو مـنــتـســبـيـهــا من ا
ــشـرفـ الــتـعـلــيـمـيــة والـتـدريــسـيـة وا
الـتربوي واالختصـاصي الى تظاهرة
مـوحدة في جميع احملافظات تنطلق من

مـــقــرات فــروعــهــا فـي احملــافــظــات الى
سـاحات الـتظاهـر عند الـساعة الـعاشرة
صـبــاحـاً الـيـوم االربـعـاء).وشـددت عـلى
(ضــرورة رفع الفـتــات تـتـضــمن مـطـالب
ركزي). اجلـماهير التي اقرها اجمللس ا
ــعــلــمـ من جــهــتــهـا اعــلــنت نــقــابـة ا
الـعراقيـ فرع كربالء في بيـان مقتضب
امـس االعـتــصــام الــكــامل بــدءا من يـوم
عـلم امس الـثالثاء. كـما دعت نـقابـة ا
فـرع الديوانـية منتـسبيـها الى احلضور
الـيوم االربعاء عند الساعة  10 صباحا
امـــام مــقــر الـــنــقـــابــة لـــلــمــشـــاركــة في
الـتـظـاهرة.وعـمـدت الـقوات االمـنـية الى
وضع كــتـل كـونــكــريــتــيــة اضــافـيــة في
ســاحـة اخلالنـي وسط بـغــداد اعـلى من
وجـودة من اجل اغالق الساحة الـكتل ا
بـكـتل قـصـيـرة في مـرحـلـة اولى ثم كـتل
ثـانيـة طويـلة. وواصلت الـقوات االمـنية
سـيلة للدموع في امس اطـالق القنابل ا
تـظـاهرون سـاحـة اخلالني فـيمـا كـان ا
يـتـحـصـنـون وراء الـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة
الـتي وضـعتـهـا القـوات االمنـيـة للـفصل
بــ سـاحـتي اخلالني والـتـحـريـر. وفي
مـحافـظة ذي قـار شددت الـقوات االمـنية
االجــراءات حـول سـجن احلـوت وعـززت
ــكـلــفـة بــحـمــايـته.وجــاء هـذا الــقـوات ا
االجـراء بالتـزامن مع انتـشار قوات الرد
الـســريع في الـنـاصـريـة  امس . وبـاشـر
الــلــواء الــثــاني فـي قـوة الــرد الــســريع
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قرر مجلس الوزراء االحتادي امس تأجيل
انـتـخابـات مجـالس احملافـظات الى مـوعد
يـحدد الحقا .وافـاد مصدر في اجمللس انه
قـرر خالل جلسـته التي ترأسهـا عادل عبد
ـــهــدي تـــأجـــيل انــتـــخـــابــات مـــجــالس ا
ـنتظمة باقليم احملـافظات واالقضية غير ا
الى مـــوعــد يــحــدد الحـــقــا . وتــصــاعــدت
الــدعــوات في اآلونــة االخــيــرة الى الــغـاء
مـجالس احملافـظات واالقضيـة كما اصدر
مـجلس النواب قـرارا بهذا الشـأن. كما اقر
مـجلس الوزراء امس ايضا مشروع قانون
سـتقـلة فـوضيـة العـليـا ا تـعديـل قانـون ا
لالنـتخابات ومشروع قـانون تعديل قانون
انــتــخــابــات مــجــلس الــنـواب . وارســلت
رئــاسـة اجلـمـهـوريــة الى مـجـلس الـوزراء
امـس مــشـــروع قـــانـــون تـــعـــديـل قـــانــون
ـوجبه عدد االنـتخـابات اجلديـد خفضت 
ـئـة لـيـكـون عـددهم الـنـواب لـنـحـو  30 بـا
213 بدال من  329 نائبا مع اعتماد نظام

رشح ومنح الشباب الـفائز األعلى من ا
فـرصـة التـرشـيح لالنتـخـابات عـبـر تقـليل

 .( سن الترشيح إلى 25 سنةً
وفي اربــيـل عــقـد رئــيـس حــكـومــة إقــلــيم
كــــردســـتــــان مـــســــرور الـــبــــارزاني امس
اجـتـمـاعـاً مع رؤسـاء مـجـالس مـحـافـظات
االقــلـيم. وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) انه
(جــرى في االجـتـمـاع الــذي حـضـره نـائب
رئـيس احلكومة قـوباد الطالبـاني التأكيد
عـــلى أهـــمـــيـــة الـــدور الــرقـــابي جملـــالس
ـؤسسات احملـافظـات فيـما يتـعلق بـعمل ا
والــــدوائـــر احلـــكــــومـــيـــة ضــــمن حـــدود

محافظات اإلقليم. 
ـهم جملالس وأشـار االجـتـماع الى الـدور ا
احملــافـظــات في مـراقــبـة األداء احلــكـومي
والســيـمــا الـبـرنــامج اإلصالحي وتــعـزيـز
ـصـاريف ـؤســسـاتي وتـنـظــيم ا الــعـمل ا
واإليـــرادات بــالـــشــكـل الــذي يُـــراعى فــيه

التوازن).
 واضـاف البيان ان (رئـيس احلكومة طلب
من مـجالس احملافـظات مساعـدة احلكومة
ــشـاريع في إطـار الــسـيـاسـة في تــنـفـيـذ ا
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يـــعـــقـــد مــجـــلس الـــنـــواب الـــيــوم
االربــعـاء جــلــسـة جــديـدة يــضـيّف
ــثــلـة االمــ الــعـام لأل فــيــهـا 
ـــتــــحـــدة في الــــعـــراق جـــيـــنـــ ا
بالسـخـارت وتـشـهـد تـقـد جلـنـة
حـقـوق االنسـان النـيابـية تـقريـرها
بــشــأن الـتــظـاهــرات عــلى اجملـلس
قـرر ان تـعـقـد اجلـلـسـة في .ومـن ا
الــســاعــة الــواحــدة بــعــد الــظــهـر.
وكــــــانت بـالســـــخـــــارت قـــــد زارت
رجع الـنجف اول امـس والتقـت با
االعـلى عـلـي الـسـيسـتـانـي. وأكدت
خالل مـؤتـمـر صـحفي عـقب الـلـقاء
ـرجع الـسـيـسـتـاني يـرى بـقاء ان ا
ــتــظــاهــرين كــورقــة ضــغط عــلى ا
الــقــوى الـســيــاسـيــة حلــ حتـقق
االصـالح. وطـالـبـت بـعـدم الــتـدخل
بــالـــشــان الــعــراقي.واشــار رئــيس
اجملــلـس مــحــمــد احلــلــبــوسي في
خــــتـــام جـــلــــســـة االثــــنـــ الى ان
(اجملــلـس أنـهـى قــراءة ومــنــاقــشـة
مــقــتـرح قــانــون الـتــعــديل الــثـاني
ـتضـررين جراء لـقـانون تـعويض ا
الــعــمــلــيــات احلــربــيــة واألخــطـاء
الـعـسـكـريـة والـعمـلـيـات االرهـابـية

رقـم  لــســنـة 2009) مــوضــحــا ان
(الــــهــــدف من قــــانــــون تـــعــــويض
ـــتـــضــررين جـــراء الـــعــمـــلـــيــات ا
احلـربـيـة هو تـذلـيل الـعقـبـات امام
ـــواطــنـــ الى مـــنـــازلــهم عـــودة ا
وتـعويـضهم عن الـضرر الذي حلق
بـــهـم) مـــشـــددا عـــلى وجـــوب(حل

مـــســـألـــة الـــتـــعـــامل احلـــاصل مع
قـرارات الـقـضاة ونـقـضـهـا من قبل
مـــوظــفـي جلــان الـــتــعـــويض). في
غــضـــون ذلك قــالت جلــنــة حــقــوق
االنـسـان الـنـيـابيـة انـهـا سـتـعرض
تــقـريــر الـتـظــاهـرات عـلـى مـجـلس
الــنــواب الـيــوم االربــعـاء. وعــقـدت
الــلـجـنــة امس اجـتــمـاعـا بــرئـاسـة
الـنـائب أرشـد الـصـاحلي وحـضور
ـنـاقـشة تـقـريـر اللـجـنة أعـضـائـها 
بـخصـوص التـظاهـرات ومارافـقها
مـن احداث ومـتـغيـرات في الـشارع
الــعـراقي.وقـالت الـلــجـنـة في بـيـان
أن(الـــتــقــريــر الــذي أعـــدته ســيــتم
عـرضه في جـلـسـة مـجـلس الـنواب
ـقـبلـة).ودعت الى ( تـبني مـبادرة ا
رئـاسة اجمللس بـطرح مبدأ احلوار
الـوطني مع جمـيع األطراف وتبني
رجعية الدينية في خـارطة طريق ا
ـــطـــالب حـل االزمـــات وتــنـــفـــيـــذ ا
ـشـروعة).واكـدت الـلجـنـة (أهمـية ا
تـشـريع قـانـون حـرية الـتـعـبـير عن
الــرأي والـتــظــاهـر الــسـلــمي الـذي
ـواطن في التـعبير سـيكفل حق ا
عـن الـــرأي وحـــمــــايـــتـه احلـــقـــوق
لـــلـــجــمـــيع). كـــمـــا عــقـــدت جلـــنــة
الـتـعـديالت الـدسـتـوريـة الـنـيـابـيـة

امـس اجــتــمــاعــا بــرئــاســة رئــيس
الــلـجــنــة فـالح الــسـاري وحــضـور
ــنــاقـشــة الــتــعـديالت اعــضــائـهــا 
الـدستورية وآلية عمل اللجنة. الى
ذلـك بــحـث نــائـب رئــيـس مــجـــلس
الـنـواب بـشـيـر خـليـل احلداد امس
الـثالثاء مـع النـواب التـركمـان آلية
عـمل جلنـة التعـديالت الدسـتورية.
وافـاد بيان للمجلس تلقته(الزمان)
بــاســتـقــبــال حــداد لـرئــيس كــتــلـة
اجلـبـهة الـتـركمـانـية الـنـائب أرشد
ـكـون الــصـاحلي وعـدد من نـواب ا
الــتــركـمــاني وجــرى خالل الـلــقـاء
ـلـفات ـواضيـع وا بـحث عـدد مـن ا
ــــشــــتــــرك وفي ذات اإلهــــتــــمــــام ا
مـقــدمـتـهـا اسـتـمـرار عـمل الـلـجـنـة
ـــكـــلـــفــة الـــنـــيـــابـــيـــة اخلـــاصـــة ا
بـالتـعديالت الدسـتورية ومـواصلة
ـشـاورات واحلوارات بـ الـكتل ا
واالســــتــــفــــادة من آراء اخلــــبـــراء
واخملــتـصــ في مــجـال الــقـوانـ
ـــثـــلي وكـــتـــابــــة الـــدســـاتـــيـــر و
ــهــنــيــة االحتــادات والـــنــقــابــات ا
ـؤســسـات ومـنـظـمـات اجملـتـمع وا
ـدني فـضالً عن مشـاركـة مخـتلف ا
شــرائـح اجملــتــمع. وكــشف عــضــو
الـلجـنة القـانونيـة النـيابيـة النائب

حـــــســــــ الـــــعـــــقـــــابـي عن ابـــــرز
ان وجودة داخل البر التوجهات ا
بــشـــان تــعــديل قــانـــون الــتــقــاعــد
ـوحـد.وقـال العـقـابي في تـصريح ا
امـس ان (الــــنـــقــــاشــــات مــــا زالت
مــسـتـمـرة بـ الـقــوى الـسـيـاسـيـة
لـلـخـروج بـصـورة نـهـائـيـة لـقـانون
ـوحــد تـلــبي تـطــلـعـات الــتـقــاعـد ا
هـمة اجلـمـاهيـر وهذه الـشـريحـة ا

 .( واطن من ا
واضــاف ان (الــتـوجه الــعـام داخل
اجملـلس يـسـير بـاجتـاه خفض سن
الــتـقــاعـد االجــبـاري الى  60 و45
عــامـــا لــلــتــقــاعـــد االخــتــيــاري مع
الـضغط على احلكومة لزيادة احلد
االدنـى من سقف الـراتب التـقاعدي
لـيـكون من 500 -600  الـف ديـنار
بــدال من  400  الـف كــمــا مــوجـود
فـي اصل القـانـون).في هذه االثـناء
اكـد عـضـو جلنـة الـصـحة والـبـيـئة
ــانـــيــة حـــسن خـالطي عــزم الـــبـــر
الـلجـنة عـلى تمريـر مشـروع قانون
الــضــمـان الــصــحي خالل الــفـصل
ـطالب الـتـشـريـعي احلـالي تـلـبـيـة 
ــــتـــظــــاهــــرين.وقـــال خـالطي في ا
تـــصــــريح أن (قـــانـــون الـــضـــمـــان
الــصــحـي يــعــد من أهم الــقــوانــ

الــتي تــعــالـج مــشــكــلــة عــدم رضـا
ــواطن عـلى اخلـدمــات الـصـحـيـة ا
ـقدمة اليه) موضحا أن (القانون ا
ه بــالـــدورات الــســابــقــة  تـــقــد
ووصـل إلى القراءة الثانية لكنه لم
يـكتـمل أما الـيوم فـاللـجنـة جاهزة
لـعرضه لـلتصـويت في هذه الدورة
بـعـد استـكمـال الـقراءة الـثانـية له
حــيث تــبـقـت مالحـظــات بــسـيــطـة
جـــــاءت من الــــوزارة).وأضــــاف أن
(الــقـانـون يـعـد مـن الـقـوانـ الـتي
تـسـهم في تغـييـر نوعـية اخلـدمات
ـــقـــدمـــة لــلـــمـــواطن في اجلـــانب ا
الـصـحي وإحداث تـغـييـر هائل في
تـلك اخلـدمات ) مـؤكدا ان(الـلجـنة
تـسـعى الستـكمـال تشـريع القـانون
خـالل الـفـصل الـتــشـريـعي احلـالي
كــجــزء من واجـبــهـا جتــاه تــلـبــيـة
ــشـروعـة) ــتـظــاهـرين ا مــطـالب ا
مـوضـحـا أن (الـقـانـون يـعـمل عـلى
إيـــجـــاد مـــســاواة بـــ اخلـــدمــات
ـــقــدمــة في األجـــنــحــة اخلــاصــة ا
والـــعــامـــة إضـــافــة إلى اإلســـهــام
بـخلق منافسة بـ القطاع العام
واخلــاص لـتــقـد خــدمـات أفـضل
ـا يــجـعل كل عـراقي يـشـعـر بـأنه

مكفول من قبل الدولة).
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بسحب وجه محـافظ ديالى مثنى التميمي 
ن لـديـهم قـضـايا ـوظـفـ  يـد عـشـرات ا
حتـقــيـقــيـة لم حتــسم حـتى اآلن. وكــشـفت
وثيـقة صادرة عن الـتميـمي حصلت عـليها
ـوظـفــ الـذين ( الــزمـان ) امس عـن  ( ا
لديـهم قضـايا حتقـيقـية لم حتسم إلى اآلن
حسب مـا ورد من محـكـمة حتـقيق بـعقـوبة

ن  اخملـتـصـة بـنظـر قـضـايـا الـنـزاهة و
نقـل مالكات دوائرهم ) . وأضافت الوثيقة
أن  (  مضـمون قرار سـحب اليد يـتضمن
اإلجـراءات خالل مدة أقـصاها  48 سـاعة
مع مراعـاة من وردت أسمائهم في القائمة
ن لـديه سفـر أو إيفـاد خارج الـعراق أو
مـنح إجـازة الـ  5 سـنوات بـإيـقـاف سـفره

حل انتهاء مدة سحب اليد  ) .  
الى ذلـك وصف عــــضـــو مــــجـــلـس ديـــالى
ـعـمـوري في بــيـان  تـلـقـته ـنـحل قـاسـم ا ا
(الـــزمــان)  ان ( قــرار أســتـــقــدام رئــيس
مـجـلس احملـافظـة واعـضائـه من قبل هـيـئة
عموري   أن ـتسرع) . وقـال ا النـزاهة با
( اصـدار هـيـأة الـنـزاهـة قـرارا بـأسـتـقـدام
رئيس مجلس ديالى علي الدايني وأعضاء
فروض من اجمللس كـانت متسرعا وكان ا
النـزاهة ان جتري حتـقيقـا بشأن وصوالت
مــالـيـة مـتـشـابـهـة فـي مـلف صـيـانـة الـيـات
ـــــعـــــمــــوري   ان اجملـــــلـس). واضـــــاف ا
(مجـلس ديالى قدم تـمييزا ضـد قرار هيأة
النـزاهة وكان االجدر اجراء حتقيق شامل
وبــــيـــان اي من اي من اعــــضـــاء اجملـــلس
قــدمـوا وصـوالت مـالـيـة مـخــالـفـة لـلـقـانـون
لـــغــرض اتـــخـــاذ االجــراءات الـــقـــانــونـــيــة

بحقهم).
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مـهــمـاته في مـديـنـة الــنـاصـريـة لـتـأمـ
ـتـظـاهـرين وإعـادتـهم لـسـاحة حـمـايـة ا
احلـبـوبي والسـيـطرة عـلى الـتـقاطـعات
والــشــوارع الــرئــيـســة. واقــدم عــشـرات
ـتـظاهـرين على إغـالق جسـري النـصر ا
واحلـضارات وسط الناصرية امس فيما
تواصلت التظاهرات في عدد من مناطق

الناصرية امس. 
مـن جــهــة اخــرى قـــررت مــنــظــمــة األ
ــــتـــحـــدة ارســــال وفـــد مـــخــــتص إلى ا
أوكـرانيا وصـربيا للـتحقـيق في القنابل
الـدخـانـية وتـفـاصيل عـمـلـيات اسـتـيراد
الـعـراق لـهـا من الـبـلـديـن.  وقـال مـصدر
دبـلـوماسي عـراقي في تـصريح امس ان
ـــتـــحــدة أعـــلـــنت أن ضـــحـــايــا (األ ا
الـتظاهـرات في العراق قـد قتلـوا بقنابل
ــسـتـوردة من ــسـيل لـلــدمـوع ا الــغـاز ا
واد صـربـيـا وأوكرانـيـا واوضـحت ان ا
الـكـيمـاوية الـتي حتتـويـها هـذه القـنابل
ـجرد قـاتـلـة وتضـرب أعـصـاب الدمـاغ 
ــنـظــمـة اســتــنـشــاقــهـا) واضــاف ان (ا
الــدولــيـة ســتــرسل وفــدا مـخــتــصـا إلى
أوكـرانيا وصربيا للتحقيق في موضوع
الـقـنـابل وتـفاصـيل عـمـلـيات تـصـديـرها
لـلـعـراق) مـشـيرا الـى ان (ذلك ما أحملت
ـتـحـدة في إلـيـه مـسـؤولـة بـعــثـة األ ا
الـعـراق جـن بالسـخـارت عنـدمـا قالت
ــنـظــمــة تـبــحث عن مــصـدر قــنـابل أن ا

الغاز).  


