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اعــــلــــنـت جــــامــــعــــة ديـــــالى عن
تـوقـيعـهـا عقـدا لـتكـمـلة مـشروع
إنـشـاء بـنايـة األقـسـام الداخـلـية
ـرحـلـة الـثـانـيـة بـنـايـة رقم (1) ا
مع شـــــركــــة ارض الـــــنــــشـــــامى
ــقــاوالت الــعــامــة لـــلــتــجــارة وا

سؤولية.  محدودة ا
نعم وقال رئيس اجلامعة عبد ا
عـبـاس كر فـي بيـان تـلـقته الـ
انــهـا  (وقــعت عــقـدا (الـزمــان ) 
لـتــكـمـلـة مــشـروع إنـشــاء بـنـايـة
ــرحـــلــة األقــســـام الـــداخــلـــيـــة ا
الـثـانـيـة بـنـايـة رقم  1مع شـركة
ارض الــــنــــشــــامـى لــــلــــتــــجـــارة
ـــقــاوالت الـــعـــامــة مـــحــدودة وا

سؤولية ) .  ا
وأوضح كــــر ان  (اجلــــامــــعـــة
وقــعت عـــقــدا مـع  شــركــة ارض
ـقـاوالت الـنـشــامى لـلـتــجـارة وا
الـعـامـة لتـكـمـلة مـشـروع إنـشاء
ـرحلة بنـاية األقسـام الداخـلية ا
ــبـلغ الــثـانــيــة بــنــايـة رقم 1 و
مـلــيـارين و627 مـلــيـونـاً و865
ألـف ديـنــار )  مــؤكــدا ان  (مـدة
االجنـاز قـدرهـا 330 يـومـاً تـبـدأ
ـبـاشرة من تـاريخ إصـدار أمـر ا

بالعمل).  
ومن جـــــانـب آخـــــر انــــطـــــلـــــقت
تـظـاهـرات طالبـيـة في مـحـافـظة
ديـالى  لـلـمـطــالـبـة بـإصالحـات
سياسـية واقتـصادية في البالد.

ورصــــــــــــدت الــ (الــــــــــــزمـــــــــــان)
(تـظاهـرات طالبيـة سـلمـية  في
بـعـقــوبـة وبـلـدروز شــارك بـهـمـا
العشرات من الطلبة من مختلف
راحل الدراسـية وهم يـحملون ا
اعالمـــا عـــراقـــيـــة ويـــطـــالـــبــون
بــــــإصـالحــــــات ســــــيــــــاســــــيــــــة
واقــتـصـاديـة في الــبالد   فـيـمـا
قـــامـت  قـــوات حـــفظ الـــقـــانـــون
بـفـرض أطـواق أمـنـيـة مـشــــددة

تظاهرين).  لتأم ا
فيمـا أعلنت دائـرة صحة ديالى
 عن  (قــيـام مالكــاتــهـا بــحـمــلـة
صحيـة  خاللها تـدقيق جميع
ـواد الغـذائـية من حـيث إنـتاج ا
ونـــــفـــــاذ وتــــــدقـــــيق اإلجـــــازات
الـصـحــيـة لـلـمـحــال نـتج عـنـهـا
إتـالف مـــــواد مــــــنــــــتـــــــــهــــــيـــــة

الصالحية) .
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وقــال مـديــر اعالم صـحــة ديـالى
فارس العـزاوي لــ (الزمان)امس
 ان  (قـطــاع بـعـقـوبـة األول نـظم
حـملـة صحـية  خاللـها تـدقيق
ـواد الغـذائيـة من حيث جمـيع ا
إنـتـاج ونـفـاذ وتـدقـيق اإلجازات
الـصـحـيـة لـلـمـحـال والـبـطـاقـات
والـشـهـادات الـصــحـيـة لـلـعـمـال
وتـــــبــــلـــــيـغ أصــــحـــــاب احملالت
بــضـرورة االهــتــمـام بــالــنـظــافـة

الشخصية ) . 
وأضـــــاف الـــــعـــــزاوي   انه (

خـالل احلــــــــــمــلـــة إتالف مــواد
صـــلــبـــة تـــقــدر 70 كـــغم ومــواد
سـائــلـة تـقـدر 50 لــتـراً مـنــتـهـيـة

الــصالحـيــة ) مـوضــحـا انه (
ـوجب مـحـضـر إتالف إتالفـهـا 
رســــمـي وبــــحــــضـــــور صــــاحب
الـعـالقـة  فـيـمـا  أيـضـا إتالف
مـواد غـذائـيـة مـتـنـوعة فـي محل
ــئــة كـغم وإتالفــهـا آخـر تــقـدر 

بشكل رسمي ).
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واسـتـأنفت وزارة الـنـقل تسـيـير
رحالتــــهـــــا عــــبــــر الـــــقــــطــــارات
الــــصــــاعــــدة والـــنــــازلــــة لـــنــــقل
ـــــســـــافـــــريـن من بـــــغـــــداد الى ا
الـفـلـوجـة وبــالـعـكس ابـتـداء من
اضي بـعد انقطاع دام االثن ا

اكثر من  27 يوما .
 وقـالت الـوزارة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمان) امس (نـزوالً عـند رغـبة
اهالي الـفلـوجة الـكرام واقـبالهم
تزايد عـلى خط سكك (فلوجة- ا
بــغـداد) قــامت الــشــركـة الــعــامـة
لــسـكك احلـديـد الـعـراقـيـة/ قـسم
الـنقل والـتشـغـيل بالـتنـسيق مع
مـــنــــطـــقـــتي بــــغـــداد الـــوســـطى
والـــفـــلـــوجـــة بـــتـــهـــيـــئـــة كـــافــة
ــــســــتـــــلــــزمـــــات واخلــــدمــــات ا
لـلـمــسـافـرين الـكـرام لــلـمـبـاشـرة

بنقل عبر هذا اخلط). 
واشارت ان (هذا القطار يكتسب
جـانب اخلـدمـات لـلـنـقل الـسـريع

والــراحــة واألمـــان حــيث هــنــاك
ـــواطـــنــ رغـــبـــة مـــلـــحــة مـن ا

بـالـسفـر عـلى مـ هذا الـقـطار).
واكـدت الـوزارة ان (هـذا الـقـطار
سـيـعـاود نـشـاطه الـيـومي بـنـقل
ـــســـافـــرين حـــيث يـــغـــادر من ا
محـطـة قـطـار الـفـلـوجـة الـسـاعة
صباحا لـيصل إلى محطة 6/45

بـــنـــاء عـــلـى مـــا اقـــره مـــجـــلس
الــنــواب طــبــقــا الحــكــام الــبــنـد
ـــادة (61) والـــبـــنـــد (اوال) من ا
ـــادة (773) من (ثــــالــــثـــا) مـن ا
الــــــــدســــــــتـــــــور قــــــــرر رئــــــــيس

اجلمهورية 
اصدار القانون االتي:

رقم (  ) لسنة 2019
قانون

الـتـعديل االول لـقـانـون التـقـاعد
وحد رقم (9) لسنة 2014 ا

ادة (10) ادة 1- يلغى نص ا ا
ـوحد رقم  من قـانون الـتـقاعـد ا
(9) لـســنـة 2014 ويــحل مــحـله

ما يأتي:
ادة 10- اوال- تـتـحـتم احـالـة ا
ــوظـف الى تــقــاعـد فـي احـدى ا

-: احلالت االتيت
1-  عـنـد اكـمـاله (60) ستــــــ
ســـــنــة من الــعــمــر وهي الــسن
الـقانـونية لـالحالـة الى التـقاعد

بغض النظر عن مدى خدمته.
2- اذا قـررت الــلـجــنـة الــطـبــيـة
الــــرســـمــــيـــة عــــدم صالحــــيـــته

للخدمة.
ثــانــيـا:- يــســتــثــنى من احــكـام
ــادة مـا الــبــنـد (اوال) مـن هـذه ا

يأتي:
شـمولـون بقـانون اخلـدمة 1- ا
اجلـــــامـــــعـــــيــــة مـن االســـــاتــــذة
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ـــشــمـــولــون بــقـــانــون دعم 2- ا
االطــبـاء رقم (36) لـســنـة 2016

من االطباء االختصاص.
3- الــــقـــضــــاة الـــعــــامــــلـــ في
السـلطة الـقضائـية ومسـتشاري

مجلس الدولة.
4- الطيارون.

ثـالثـا:- لرئـيس مجـلس الوزراء
تـــمــديـــد اخلــدمـــة الــوظـــيــفـــيــة
لـلمـوظف او اضـافة اي عـناوين
وظـــيـــفــيـــة اخـــرى لـــلـــعــنـــاوين
ـذكـورة في الــبـنـد الـوظــيـفـيــة ا
ــــادة مع (ثــــانــــيــــا) من هــــذه ا
مـــراعــــاة نــــدرة االخـــتــــصـــاص
ونــوعـــيـــة الــوظـــيـــفــة وحـــاجــة

الدائرة الى خدماته.
ادة (13) ادة 2- يلغى نص ا ا
 مـن هـذا الـقـانــون ويـحل مـحـله

ما يأتي:
وظف نع عـزل ا ادة  -13ال  ا
او فــصــله او تـــركه اخلــدمــة او
اســــتـــقــــالــــته او اقــــصــــاؤه من
الـــوظـــيـــفـــة او فـــسخ عـــقــده او
االســــتـــغـــنـــاء عـن خـــدمـــاته من
اسـتحـقاقه احلـقـوق التـقاعـدية
وال يصرف الراتب التقاعدي اال
ذا كان قد اكمل سن (45) خمس
واربـع من عـمـره ولديه خـدمة
تـقاعـديـة ال تقل عن (15) خمس

عشـرة سنـة وفي كل االحوال ال
يـصــرف الـراتب الــتـقــاعـدي عن
ـدة الــسـابــقـة لــتـأريخ اكــمـاله ا

ذكور. السن ا
ـــادة 3- يــــعـــدل نص الــــبـــنـــد ا
ـادة (14) من هذا (ثـانـيـا) من ا
الــقــانــون ويـكــون عــلى الــنــحـو

االتي:-
ـنصـوص عـليه ـوظف ا يـحال ا
ـادة (14) في الـبــنـد (اوال) من ا
الى الـــتـــقــاعـــد الكـــمـــاله الـــسن
الـقـانـونـيـة او السـبـاب صـحـيـة
بــقــرار من الــوزيــر اخملــتص او
ــرتــبــطـة رئــيس اجلــهــة غــيــر ا

بوزارة.
ـادة 4- يــلــغى نـص الــبـنــدين ا
ــادة (21) (اوال تــاســـعـــا) من ا

ويحل محلها ما يأتي:-
ـــــادة 21- اوال- يــــــســـــتــــــحق ا
وظف الذي يحال الى التقاعد ا
الراتب التقـاعدي اذا كانت لديه
خـدمـة تقـاعـديـة ال تقل عن (15)
خـمـس عـشـرة سـنـة وال يـصـرف
الراتب الـتقـاعدي اال اذا كـان قد
اكمل (45) خمسا واربع سنة
مـن عــمـــره وفي كـل االحــوال ال
ـــادة الـــســـابـــقــة يـــصـــرف عن ا
ـذكـورة لــتـأريخ اكــمـاله الــسن ا
بـاسـتـثـناء حـاالت واالسـتـشـهاد
واالحــالـة الى الـتـقـاعـد السـبـاب

صـحـيـة واحملالـ الى الـتـقـاعد
وفـقـا الحـكـام الـبـنـد (ثـانـيا) من
ادة (12) من قـانـون الـتـقـاعـد ا

وحد رقم (9) لسنة 2014.  ا
تــاســـعـــا- يــصـــرف لـــلـــمــوظف
احملال الى التقاعد ولديه خدمة
ال تقل عن (25) خمس وعشرين
سـنــة ومـكـافــأة نـهـايــة اخلـدمـة
وحتــتـــسب عــلى اســـاس كــامل
الــراتب االخــيــر واخملـصــصـات

مضروبا بـ (12) .
ـادة 5- يــضـاف مــا يـأتي الى ا
ـــــــــــادة (21) مـن هـــــــــــذا نـص ا
الـقـانون ويـكـون البـنـدان (ثاني

عشر ثالث عشر) منها:-
ادة 21:- ا

فـصول ثـاني عشـر- يسـتـحق ا
ــعـ الـراتب الـسـيــاسي غـيـر ا
الــتــقــاعــدي وفــقــا الحــكــام هـذا
الــقـانــون اذا كـانت لــديه خـدمـة
تقـاعديـة ال تقل عن (15) خمس
عشـرة سنـة وعمـره ال يقل (45)

خمس واربع سنة.
ثــالث عــشــر: يــحـتــسب الــراتب
ـشـمول الـتـقـاعـدي لـلـمـتـقـاعـد ا
ـادة بــاحـكـام الــبـنـد (اوال) من ا
(1) من هـذا الــقـانـون عـلى وفق
ـنـصـوص عـلـيـها في ـعـادلـة ا ا
ادة (21) مع البند (ثانيا) من ا
اضافـة نسبـة تراكـمية مـقدارها

ـفـوضـيـة قـانـوني االنـتـخـابـات وا
الـعـلــيـا لالنـتـخـابــات إلى الـلـجـنـة
الـقـانـونيـة الـنيـابـيـة الجراء الالزم

 . بشأن القانون
ـتــحـدث واعــلن سـعــد احلــديـثـي ا
ـــكـــتب االعالمـي لــرئـــيس بـــاسم ا
ـهــمـة في احلـكــومـة عن الــنـقــاط ا

قانون االنتخابات اجلديد.
WLN  ◊UI½

وقــال احلـديـثي فـي تـصـريح امس
ـهمـة في قـانون ان (ابـرز الـنقـاط ا
االنــتـخـابـات اجلــديـد الـذي صـوت
عــلـيـه مـجــلس الــوزراء بـجــلــسـته
ـان جاء الـسابـقـة وارسل الى الـبر
ــتـقـدم لـلـتـرشـيح فـيه بـأن يـكـون ا
لالنــتـخـابـات قـد ا 25 من عـمـره
سـنـة وال يـحق من يـشـغل مـناصب
رئيس اجلمهـورية ونوابه ورئيس

الـــوزراء ونـــوابـه الـــوزراء ووكالء
الـــوزارات و رؤســــاء الـــهــــيـــئـــات
ـسـتـقلـة ونـوابهـم واجلهـات غـير ا
ـسـتـشـارون ـرتـبـطـة بــوزارة  وا ا
واحملــافــظـــون ونــوابــهم ورؤســاء
واعـــضـــاء مــجـــالس احملـــافـــظــات
ـدراء وذوي الـدرجـات اخلـاصـة وا
الـــــــعــــــامــــــون مـن الــــــتـــــــرشــــــيح

لالنتخابات).
مــضــيــفـا (كــمــا ال يـحـق لـلــقــضـاة
واعـــضـــاء االدعــاء الـــعـــام وافــراد
ـسلحة واالجـهزة االمنية القوات ا
ــــفـــوضـــ واعـــضــــاء مـــجــــلس ا
ـــنــاصب الــعـــلــيــا في وشـــاغــلي ا
ــفـوضــيـة ــفـوضــيــة ومـوظــفي ا ا

الترشيح لالنتخابات).
ولــفت الــنــظــر الى (اســتــثـنــاء من
يــدخل بـقــائـمــة مـنــفـردة من مــبـلغ
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رأى خـبـيــر في الـشـأن الــسـيـاسي
مـقـتـرحـات احلــكـومـة عـلى قـانـون
ـنع درجات االنـتـخابـات اجلـديـد 
خـاصـة ومـسـؤولـ في الـدولة من
الــتــرشح لالنــتــخــابــات ال تــعــالج
ا حتاكي شكـلة من جذورهـا وا ا
مـطـالب اجلمـاهـير الحـتـواء االزمة
احلــالـيـة بـعـد وصـول احلـوار بـ
مشيرا الطرف الى طريـق مسدود
الـى ان اقـــصــاء الـــكـــفـــاءات يـــعــد
مـصـادرة لـلـحـريـات وجتـاوزا على

قراطية.  الد
وقـال هـشـام الـهـاشـمي لـ (الـزمان)
امس ان (ما جاء من مـقترحات في
ــثل حـجــبـاً لـلــحـريـات الـقــانـون 
نع ـقـراطـيـة  وجتـاوزاً عـلى الـد
من يـــجــد في نــفــسـه الــكــفــاءة من

الـترشح لالنـتـخابـات وبالـتالي ان
الـتـعـديالت احلـالــيـة هي مـحـاكـاة
شـكلة طـالب اجلماهـير وتـعالج ا
بـــــــــــــــشـــــــــــــــكــل مـــــــــــــــؤقـت ال مـن
مـــــؤكــــدا ان (الــــكــــتل جــــذورهــــا)
الـسيـاسيـة ما تـزال قويـة وقرارات
ـرجـعـيـة الديـنـيـة ال تـتـناسب مع ا

تنظيمها ومصاحلها احلزبية).
واضـاف ان (احلـكـومـة تـسـعى من
خالل ذلك الـتعـديل الحتـواء االزمة
الــراهــنـــة بــعــد وصـــول مــســاحــة
تـظـاهـرين الى طريق احلـوار مع ا
حــيث البــد مـن اجـراءات مــســدود 
جـديـة تـعـيــد ثـقـة الـشـارع وحتـفـز
احلكومة على االستجابة السريعة

للمطالب). 
وقرر رئيس مـجلس النـواب محمد
تـــــــأمــــــيــــــنــــــات االشـــــــتــــــراك فياحلـــلـــبـــوسي إحـــالـــة مـــشـــروعي

وتــابع ان (مــجـلس االنــتـخــابــات)
الــنــواب يــتــكـون من 251 مــقــعـدا
مـنــهـا 9 مــقـاعــد لـلــكـوتــا خـمــسـة
لــلـــمــســـيــحـــيــ وواحـــد لــكل من
الـــصــــابـــئـــة واخـــر لـاليـــزيـــديـــ

ولالكراد الفيلية و للشبك).
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مـؤكـدا ان (مقـتـرح القـانـون اعتـمد
نظـام االصوات االعـلى في اختـيار
ــرشــحــ وذلك بــاعــادة تــرتــيب ا
ـرشـحـ بـغض تــسـلـسل جـمـيع ا
الـنــظـر عن قـوائــمـهم االنـتــخـابـيـة
وفـقــا لـعـدد االصـوات الـتي حـصل
عـلـيــهـا كل مــنـهم ويـعــد فـائـزا من
حـصل عــلى اعـلى االصـوات حـيث
ـشـاركـة ـنح ذلك فـرصـة كــبـيـرة 
مفتـوحة ومؤثرة بـالنسبـة للقوائم
ــــنـــفـــردة او االشـــخـــاص الـــذين ا
يـشـاركـون بـالـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة

منفردين).
وتــــابع (تــــعــــتـــمــــد مــــفــــوضــــيـــة
االنتخابات اجهزة تسريع النتائج
االلـكـتـرونـيـة وفي حـال الطـعن في
اي مـركـز او مـحـطة تـلـتـزم بـاعادة

الــعـد والــفــرز الــيـدوي كــمــا يـحق
كان الذي للمـهجر التصـويت في ا
يــــقـــيـم فـــيـه ويـــصــــوت لــــدائـــرته
االنـتـخــابـيـة االصـلـيــة الـتي هُـجـر
مـــنــهــا اضـــافــة الى حـق عــراقــيي
اخلــــارج الـــــتــــصــــويـت لــــصــــالح

دوائرهم االنتخابية).
مــؤكـدا ان (الـقـانـون يـلـزم بـاجـراء
عـملـية تـقاطع الـبصـمة لـلتـصويت
اخلـاص والــعـام و ســحب بـطــاقـة
ـــــقــــتـــــرعـــــ في الـــــنـــــاخب مـن ا
التصـويت اخلاص بعد تـصويتهم
مـــبــاشــرة وتـــعــاد لــهـم عن طــريق

وحداتهم الحقا).
وبــحــسب احلــديـــثي انه (ال يــحق
الي نائب او حزب او كتلة مسجلة
ضـمن قـائـمـة مــــــــــفـتـوحـة فـائـزة
بــاالنــتــــــــــخــابــات االنــتــقـال الى
ائــتــــــــــالف او حـزب او كــتـلـة او
قــائــمـــة اخــرى اال بـــعــد تــشـــكــيل
احلـــكــــومــــة وال يــــحق الي فــــائـــز
بــاالنـتـخــابـات ان يـرشّح وزيـرا او
لـــشـــغل مـــنــصـب في درجـــة وزيــر
بــالـــدورة االنــتــخــابــيــة الــتي فــاز

فيها). 

سعد احلديثي
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ـــركـــزيــة الـــســـاعــة 8  بــغـــداد ا
صباحا بينما ينطلق  من محطة
ـركـزيـة الـسـاعة  3/15  بـغـداد ا
بـعـد الــظـهـر لـيــصل آلى مـحـطـة
قــطـــار الـــفــلـــوجـــة الــســـاعــة /4
عـــصــــرا) وذكـــر الــــبـــيـــان ان30
(الـشـركـة الـعـامـة لـسـكك احلـديد
مـن الــشـــركــات الــعـــريــقـــة الــتي

تـــســـعى دومـــا لـــتـــأمــ أفـــضل
خـدمـاتهـا لـلمـواطن عـبر رحالت
الــقـطـارات كـافـة خـصـوصـا خط
بــغـــداد الـــفــلـــوجـــة ويــعـــد هــذا
الـقـطـار رسـالـة سالم إلى أهـالي
ـتضررة الذي ناطق الـغربية ا ا
سجل مـوخرا إقـباال مـتزايدا من

( واطن قبل ا

(%5.7) ســــبــــعـــــة ونــــصف من
دة (3) سنوات. ئة)  ا

ادة (24) ادة 6- يلغى نص ا ا
 من هذا الـقانـون ويحـل محـلها

ما يأتي:-
اوال- للوزير اخملتص او رئيس
ــرتــبـطــة بـوزارة اجلــهـة غــيـر ا
ـتــقـاعــدين وفـقـا الـتــعـاقــد مع ا

للقانون.
وظف احملال ثانـيا- يـستـحق ا
الى الـتقـاعد بـعد اعـادة تعيـينه
احلقوق التقـاعدية وفقا الحكام
هذا القانون بعد اضافة خدمته
الـتـقاعـديـة االخيـرة الى خـدمته
التقاعدية السابقة وال يجوز ان
يقل راتبه الـتقاعـدي االخير عن
راتـبه الـتـقـاعـدي بـتـأريخ اعادة
تــعـيـيـنه او راتب تـقـاعـد قـريـنه
الــــذي لم يـــعـــيــــد الى اخلـــدمـــة
ـــاثــــله بــــالـــدرجـــة او والـــذي 

االختصاص.
ادة (27) ادة 7- يلغى نص ا ا
 من هــذا الـقـانـون ويـحل مـحـله

ما يأتي:-
ــــادة 27- تـــــقــــطـع احلــــصــــة ا
التقاعديـة عن الزوجة او البنت
او االخـت عـــــــنــــــــد الـــــــزواج او
التـعي وتعـاد لها عـند الطالق
او الـتـرمل او ترك الـوظـيـفة مع
مـــــــراعــــــــاة تـــــــوافـــــــر شـــــــروط
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رحـوم الـدكـتور عـدنـان البـاجـجي وهو قـبل سنـوات قـريـبة صـدر كـتاب مـذكـرات ا
جنل رئيس الوزراء االسبق مزاحم الباججي الذي لم يستطع حتقيق طموحاته في
بـناء وطن عـراقي مـستـقـر امن يعـيش بـخيـراته ويـنتـمي لـعمـقه الـعربي واإلسالمي
والــدولي .. وقـد عــجـبـت كـثــيـرا بــطــاقـات عــراقـيــة مــبـدعــة في مــجـال الــسـيــاسـة
والدبلـوماسية والـعالقات الدولية بـرغم ما حتمله من نشـاط دؤوب طوال عقود كان
بإمكانها  – مع بقـية العقول العراقية اخليرة وهي كثيرة  – ان تنشئ وتبني نظام
حكم معـتدل قوي مؤسساتي عـلى رقعة وطن عزيز على اهله يـعيش فيه العراقيون
مـن الـشـمـال الى جــنـوبه بال تـمـيــيـز عـرقي او طـائـفـي او قـومي  لـو ال االجـنـدات
والظروف الـسيـاسيـة التي فرضت واقـعا لألسف مـريراً وكـان ضحيـته العـراقيون
عـامة ومـعهم تـلك العـقول الـوطنيـة اخليـرة التي لم حتـقق أهدافـها بـرغم كل عمـلها
غـفـور له الـبـاججي وجـديـتـهـا وشعـارتـهـا .. وقـد عجـبت اكـثـر حـينـمـا عـمـلت ان ا
تحدة ساهم بفـاعلية في وضع األسس الصحـيحة النشاء دولة االمارات الـعربية ا
دح الشعبي واالستقرار اجملتمعي ؤسسـاتي وا وذجاً للتطور ا التي تعـد اليوم ا
بدعة ظـلت مهاجرة وما زالت تـغرد وتموت خارج العام .. فـيما طاقاتـنا العراقيـة ا
ـكن لـها ان سـرب الـوطن واذا ما كـتب لـهـا ان تـأتي مـتسـلـلـة بـصورة خـجـول ال 
شـهد ال تسمح لعراقنا وعراقيينا ان تظهـر او تبصم في ظل حيتان تسيطر على ا
ا منحهم الله من خيرات .. قبل سنوات وقبل يستـقروا ويعيشوا كبقية خلق الله 
رض والـظـرف الذي ابـعده خـارج الـعراق ظـهـر األستـاذ البـاجـجي على ان يـلـفه ا
شـاشة احـدى القـنوات الـعراقـية في سـهرة رمـضانـية وقـد ذكر جـملـة جمـيلـة جدا
ؤسف ان يعيش العراقيون رنت في قلـبي واتقدت في فكري  بعد ان قال : (من ا
ـقـراطــيـة عـارمــة يـلــفـهـا الــفـسـاد .. ان امـا حتت نــظـام دكـتــاتـوري او فـوضـى د
الـعـراقيـ يـسـتـحـقون افـضل من ذلـك ولديـهم من الـتـاريخ واحلـضـارة واخلـيرات
ـوارد الـبـشريـة والـعـقول والـكـفـاءات ما يـكـفي لـبنـاء بـلـد متـحـضر امـن مسـتـقر وا
يعيش بـسالم وامان ) .. هذه اجلملة الـتي قلبتها من جمـيع اجلهات وجدتها فعال
وحقـا تـنطـبق على مـجـتمـعنـا ودولـتنـا التي مـنـها انـطلـقت لـتالـيف كـتابي (فـضائح

قراطية).  الد
عـمـر قارب الـقـرن مـنذ 1921 بـدايـة تـأسيـس الدولـة الـعـراقـية احلـديـثـة حـتى يوم
وافـاه االجل في 11/17 /2019  بـعـيـدا عن ارض الـوطن الـذي ولـد وعـاش فـيه
ـرحوم الـبـاجـجي واحبه  وتـمـنى ان يـكون مـسـاهمـا في إعـادة صـياغـة دسـتوره ا
ونظـامه اجلديد بعد ان دمـر خالل عقود طويلـة .. لكن القدر لم يتح له ذلك في ظل
اجندات خـارجية وظروف دوليـة ونزاعات إقليمـية شديدة ضاع فـيها تلمس اخليط

ــا جـعل بـلـدنــا يـفـقـد الــكـثـيـر من االسـود من األبـيض .. 
طاقـته التي عطلت السـباب عدة وعاشت بـعيدا عن موطن
ابــائــهـــا واجــدادهــا .. والــفــقــيــد الــدكــتــور الــســيــاسي
اخملضرم عدنان الباججي واحد منهم وليس اخرهم .. 
بل هم مـوكب طويل عريض مات منهم كثيرون على وجع
عــشق وبـــعــد الــوطن واخــرين مـــا زالــوا يــنــتــظــرون في

كارب ..  غارب وا هاجر وا ا
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 قد تكـون االحتجـاجات الـشعبـية العـارمة الـتي تشهـدها الـساحة الـعراقيـة اليوم

هي األهم واألخطر من كل ما شهدته من احتجاجات بِلحاظ أمرين :
شـاركة فـيـها الى عـموم الـشـرائح االجتـماعـيـة العـراقيـة ضمن األول : امـتـداد ا
إطار النـسيج العراقي الوطني البعيد عن الطائفيـة والفئوية والقومية والعشائرية

وسائر العناوين الفرعية .
ضي ل من االصرار على ا الثـاني : أتسامُها بـالنَفَس الطويل الـذي ال يكل وال 

شروعة التي ينادي بها احملتجون . طالب ا قدماً فيها حتى حتقيق ا
وهذا ما أفرز سؤاالً مهماً للغاية يقول :
الى متى ستستمر هذه االحتجاجات ?

وكيف ستنتهي ?
-2-

واسـتبطـنت خطـبة اجلـمعة في 2019/11/22 اجلـواب علـــــى هـذا الســؤال من
دون ان تُفرد له عنوانا خاصاً .

ـرجـعـيـة ـعـنـيـ بـالـشـان الـعـراقي في الـداخل واخلـارج يـتـرقـبـون خـطـاب ا انّ ا
ثـلـهـا في كـربالء في خـطـبة الـديـنيـة الـعـلـيـا في النـجف االشـرف والـذي يـتـلـوه 
سائل اجلمـعة الثـانية  وهـو في الغـالب يضع النـقاط عـلى احلروف بشـأن أهم ا

شاكل الراهنة . وا
ـرجـعـيـة لالحـتـجـاجـات الـسـلـمـيـة اسـبـوعـاً بـعـد ـسـانـدة من قـبل ا وحـ تـأتـي ا
اسبـوع تعني اعطاء الضوء االخضر لالستـمرار باالحتجاجات الى ح حتقيق

شروعة التي ينادي بها احملتجون . طالب ا ا
واهمها :

ـرجـعـيـة الـعـلـيـا ان يـكـون االسـراع في اجنـاز قـانـون االنـتـخـابــات وقـد أرادته ا
منصفاً .

ــرسل الى مـجــلس الـنــواب لم يَـخْلُ مِنْ االنــحـيـاز لــلـكـتل وقــانـون االنـتــخـابـات ا
السياسية الكبرى ..!!

ومن هنا فهو لم يكن مورداً لقبول احملتج ...
وهــكـذا يـتـضح انه بــحـاجـة الى تـعــديل مـعـيّن يُـوصــله الى مـرحـلـة الــقـبـول عـنـد

احملتج بازالة ماجاء فيه من انحيازات لصالح الطبقة السياسية .
ـفـوضـيـة الـعلـيـا لالنـتـخـابـات والذي ـطـلـوب االسـراع في اجنـاز قانـون ا ثم انّ ا

يجب ان يجعلها مستقلة تماماً عن التأثر برغبات الكتل السياسية .
رجعية ان االسراع في اصدار هذين القانون  –باألوصاف ويفـهم من خطاب ا
ـعنى ان اصـدار هـذين القـانـون سـيـعطي الـدليل احملـددة  – هو مـفتـاح احلل 
ـطـالب احملـتـجـ قد تـمت  ومـا عـلـيـهم اال الـتـهـيؤ الـعـملـي علـى أنّ االستـجـابـة 
النتخـابات نيابية جـديدة تُوصل الى مجلس جـديد للنواب يحتـضن عناصر شابة

نكودة . عهودة واحلسابات ا بعيدة عن اخللفيات ا
ن كان بعيداً عن نح الثقة االّ  ويقينا ان مثل هذا اجمللس لن 

ـهـنيـ الـكـفـوئ الـتـلـوث بـالفـسـاد فـضالً عن كـونه من ا
اخمللص .

ن فـرضــتــهم احملـاصــصـات وهـكــذا يــتم الـتــخــلص 
ـن لم يــكــونــــــــوا ــــــــــشــبــوهــة  والـــــــــصــفــقــات ا

ناصب التـــــــي احتلوها ... جديرين با
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دم ومال و مستقبل.
كلتا احلكـومتان انكرتـا استخدام الـغاز ضد ابناء شـعبهما حـلبجة وساحـة التحرير
مع باقي اماكن الـتظاهر وتذكروا ان علي حسن اجمليـد صار اسمه بعد حلبجة علي
ظـاهرات مـسؤول و ال كـيمـياوي.لـكن قـبل كل شيء فالـتاريخ يـسجـل لم يجـرح في ا
ابن مـسـؤول ولم يقـتل مـسـؤول و ال ابنه جـراء اطالق الـنـار من الـطرف الـذي يـعرفه
تظاهرين و اهـالي القتلى و بعض اجملتمع الدولي هم من جناح الشـمري. غريب ان ا
يرددون بوضوح طلب محاكمة القتلة فيما يجري تسطيح او جتاوز الدم عند من قتل

ومن يعرف القاتل!. ال ادري انذهب للوم التاريخ?
نـا التاريخ فليس امـامنا اال القول:  ام نواجه من يريـد سحب الناس للـمواجهة? ان 
ـا صرنـا الـى ما نـحـن فيـه وان نرد لـوال وجـود صـدام حـسـ في الـسـلـطـة سـابـقـا 
ـواجهـة فنحن مـهددون بالـقتل و العـوق و اخلطف.  غـريب ايضا انه و كـلما انـتظر ا
الناس خـطبة اجلمعـة تزيد قوة الـطرف الثالث بـأطالق الغاز الذي بـات يسيل دموع

ذوي ضحياه. 
عـارضة كانت االصوات تـدين صدام الستخدامه الـغاز ولم يبق حزب عراقي ايام ا
لم يـدل بـرأيه بـشـأن ضـرورة ووجـوب مـحـاكـمــة الـنـظـام- الـسـلـطـة- احلـكـومـة عـلى
فـعلـتها لـيس فقط السـتخـدام الغاز بل الن الـغاز قـتل و اعاق اناسـا ايا كـان العدد
وبـالـتالـي فأن الـشـعب الـذي تـقـتل مـنه حـكـومـته ومـهـمـا كـان عـدد الـقـتلـى فال مـجال
لـلـمـجامـلـة عـلى الـدم. سـمـاحـة الـسيـد ثالث مـلـفـات ال اكـثـر الـدم يـجب ان يـكشف

ستقبل يرسمه احلاضر ال يعاد من سارقه و ا سافـحه وا
وحــاضــر ال يـــشــهــد كــشـف الــقــاتل و الــســـارق لن يــبــني
مـسـتـقـبال خـالـيـا من مـواجـهـة فـاجلـمـاعـة يـريـدون سـحب
ـظاهرات سلمية و النـاس حتى تتسع اجملزرة فأن كانت ا
الـضـحايـا مئـات القـتـلى و الوف اجلـرحى بـعضـهم اصبح
شـهد لـو بقي مـعاقـا فكم سـيكـون العـدد و كيف سـيبـدو ا

االصرار على مخالفة دعواكم كل جمعة?.

هشام الهاشمي

توقيع عقد بناء اقسام داخلية في جامعة ديالى

متظاهرة في ساحة التحرير ومقاتل يحمي الساحة

ـنـصـوص علـيـها االسـتـحـقاق ا
ادة (26).  في ا

ــادة 9- تـــلــــغى الـــنـــصـــوص ا
الــقــانــونــيــة كـــافــة الــتي تــقــرر
لــلــمـوظـف سـنــا قــانـونــيــا اخـر

للتقاعد.
ــادة 10- تــلــغـى الــنــصــوص ا
الــقـانــونـيــة كـافــة الـتي تــسـمح
بـــاجلــمع بـــ راتــبـــ عــلى ان
ـادة بعد ستة يبدأ تنـفيذ هذه ا
اشـــهـــر مـن تـــاريخ نــــفـــاذ هـــذا

القانون.
ـادة (1) من ـادة 11- تــنـفــذ ا ا
هـذا الـقـانـون بــعـد مـضي سـنـة
واحــــدة من تــــأريخ نــــشـــره في

اجلريدة الرسمية.
ـادة 12- مـع مــراعــاة احــكــام ا
ـــــادتــــ (11 ,10) مـن هـــــــــذا ا
الـقــانـون يــنــفـذ هــذا من تـأريخ

نشره في اجلريدة الرسمية.
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لغـرض االستـفادة من الـدرجات
الك في الــنـــاجتــة عن حـــركــة ا
الكـات الـشـبـابـيـة اسـتـقـطـاب ا
وتــــعــــديـل الــــسـن الــــقــــانــــوني
الـوجوبي لالحـالـة الى الـتقـاعد
وأللـغـاء الـنـصـوص الـقـانـونـيـة
التي جتيز للمتقاعد اجلمع ب

. راتب
شرع هذا القانون


