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الـزمــان الـقـول ان (الـوزارة اكـمـلت
االجراءات اخلـاصة بـاعالن اسماء
ـشـمـولـ الـدفـعـة اخلـامــسـة من ا
ــنـحــة الـطــوار بـعــد اجـرائــهـا
تقدم للشمول تقاطعا لبيانـات ا
ــســـتــحــقــ لــضــمـــان حــصــول ا

نحة). الفعلي على مبلغ ا
nðU¼ ÂU —«

ـشمـولـ ستـصـلهم مـضـيفـا ان (ا
رســالـة عـبـر ارقــام الـهـواتف الـتي
,( ثـــبــتـت في اســتـــمــارة الـــتــقــد
ـنـحة ـشـمـولـ بـا مـشـددا عـلى (ا
االحـتـفــاظ بـالـرسـالــة الـتي سـتـرد
عــبــر ارقـام الــهــواتـف حلـ ورود
رسالـة تأكـيد حتـوي الرمـز السري
ـبلغ الذي من خالله يـتم  استالم ا
اخملــصص).  وتــابع ان (الــصــرف
يــتـم عــبــر مــنــافــذ بــوابــة الــعـراق
ـنـتـشـرة في بـغـداد االلـكـتـرونـيـة ا
واحملـافـظـات).  ومـنح قـسم صرف
الـــرواتب الـــتـــقــاعـــديـــة في دائــرة
الــتـقــاعــد والـضــمـان االجــتــمـاعي
للعمال في الوزارة 82 قيداً لعمال

بلغوا السن القانونية. 
وقـالت مـعــاون مـديـر عــام الـدائـرة
جنـــلــة عــيـــسى ان (الــقـــسم اجنــز
حتـديث مـعـلـومات 862 اسـتـمارة
تــــشــــمل نــــقل راتب او وكــــالـــة او
وصـايــة او تـغــيـيــر درجـة الــعـجـز
وغـيــرهــا فـضالً عن االجــابــة عـلى

275 استفساراً يخص العمل)).

واكـــــدت انه ( مـــــنح 82 قـــــيــــداً
لــعـمــال بـلــغـوا الــسن الـقــانـونــيـة
لـلــتـقــاعــد كـمــا نـظم 105 هـويـات
تقـاعديـة لعـمال اخـرين خالل شهر

تشرين الثاني من العام احلالي).
واضافت ان (القسم احال عدداً من
تـقاعدين عن ـضمونـ ا العـمال ا
العجز الصحي الى اللجان الطبية
ن لم يـكـمـلـوا الــسن الـقـانـونـيـة

لتحديد نسبة العجز).
ولــفـتت الى (تــسـلـيم
الــرواتب الـتـقــاعـديـة
الـى االدارة الـــعـــامــة
ـــصــــرف الـــرافـــدين
لصرف رواتب معادة
لـنـحو 254 متـقـاعداً
لم يستلـموا رواتبهم
 ,كـــمــا ســحب 2625
اضــبــارة احــتــســاب
راتب و تأيـيد دراسة
و قـــطع حــــصـــة ورد

احتساب). 
وعـقـدت هيـئـة رعـاية
ذوي االعــــــــــــــاقـــــــــــــة
واالحـــــتــــــيــــــاجـــــات
اخلـاصــة اجــتــمــاعـا
ناقـشة ابرز موسعـا 
احــتــيــاجــات مــراكـز
الــتـــأهـــيل الـــصــحي
لالشــــخــــاص. وقـــال
الـــبـــيـــان ان (رئـــيس

الى ان (الــــــوزارة اول مـن قــــــدمت
احلـسـابـات اخلـتامـيـة قـبـل نـهـاية

العام). 
كـمـا تـرأس عـبـد الـزمـان اجـتـمـاعا
جملــلس ادارة هـــيــئــة رعــايــة ذوي
االعــاقـة واالحــتــيـاجــات اخلــاصـة
لــبــحث اعـــداد بــرام خــطط ادمــاج
ذوي االعــاقـة فـي اجملـتــمع. وشـدد
عـبـد الزمـان خالل االجـتـمـاع  على
(اهـمـيـة احلـفـاظ عــلى اسـتـقاللـيـة
الـهيـئة واالبـتعـاد عن النـمطـية في
اخــتــيــار مـــواضــيع اجـــتــمــاعــات
اجملــلس وتــســـلــيط الــضــوء عــلى
الحـــظــــات الـــتي اثــــيـــرت عـــلى ا
العراق في اجتماعات جلنة حقوق
االشــــخـــاص ذوي االعـــاقــــة الـــتي

اقيمت في جنيف).
مـشـيــرا الى ان (الـهـيـئــة مـدعـومـة
وازنة وبرامج خاصة من شأنها
االرتـقـاء بـواقع هـذه الـشـريـحة اذا
مؤكدا نـظمت بـطـريقـة صـحيـحة) ,
(اعـطيـنا مـلف ذوي االعاقـة اهمـية
كبـيرة وذلك من خالل جلنـة شكلت
من مــجــلـس الــنــواب ومــفــوضــيـة
ـثـلي حـقــوق االنـسـان إلخــتـيــار 

اجمللس وفق معايير دولية). 
واعلن عـبـد الزمـان في وقت سابق
عن اطالق الــدفــعــة اخلــامـســة من
ـنحة الـطوار بواقع شـمول  ا
الف مـــــســـــتـــــفـــــيـــــد فـي بـــــغــــداد
واحملافظـات. ونقل البـيان عن عبد

 ⁄dH²*« 5F*«  UI×²  ·d   UO ¬ g UM¹ qLF «

o «u² « oOI% ÊËœ ‰u% WO ËœË WO½U*dÐ ◊uG{

الــــعــــقــــوبــــات الــــعــــراقي. دائــــرة
الـــتــحــقــيــقــات فـي الــهــيــئــة وفي
مــعـــرض حــديــثــهــا عن تــفــاصــيل
ـة الـــتـي حـــقــقـت فـــيـــهــا الـــقـــضـــيـَّ
وأحالتـها إلى القـضاء إلى إصدار
ُـخـتـصَّة مـحـكـمـة حتـقـيق الـكـرخ ا
بـقــضـايــا الـنــزاهـة
أمر اسـتـقـدام بحق
كــلٍّ مــن وزيــــــــــــــــــر
الـســيـاحــة األسـبق
ورئـــــيس هـــــيــــئــــة
اســتـــثــمــار بــغــداد
احلالي على خـلفيَّة
ُرتـكبة ُخـالفـات ا ا
ُبرم ب في العقد ا
هــيــئــة الــســيــاحــة
وإحــدى الــشــركـات
ة بالتجارة ُختصـَّ ا
ـــــــــــــقـــــــــــــاوالت وا
السـتـثــمـار وتـطـويـر
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كـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة عن
صــدور أمــر اسـتــقــدام بــحق وزيـر
الـســيـاحـة األســبق ورئـيس هــيـئـة
اسـتثـمـار بـغداد احلـالي اسـتـناداً
ـادة  340من قــانـون إلى أحـكــام ا
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الهـيئـة عصام عـبد الـلطيف مـحمد
اكـــد خـالل اجــتـــمـــاع مـع مـــديــري
اقــسـام مــراكـز الــتـأهــيل الــصـحي
ومـديـري اقـسـام الـهـيـئـة بـحـضور
مدير الـعملـيات وطب الطوار في
وزارة الـصـحـة عبـد الـنـاصـر كامل
االســــتــــعـــداد لــــتــــوفــــيــــر الــــدعم
الــلـــوجــســـتي لــلـــمــراكـــز من اجل
ـقدم الـنـهـوض بـالـواقع اخلـدمي ا

لالشخاص ذوي االعاقة).
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بـاركة لـعام  2019من فراغ لم تأت االنـتفـاضة الـشبـابيـة التـشريـنيـة ا
فقد جـاءت تتويجـاً للتـظاهرات الـشعبـية التي سـبقتـها على مـدار السن
السـابـقـة في اغلب مـحـافـظات الـعـراق وانعـكـاسـاً لتـراكـمات وجتـسـيداً
للـتـناقض الـذي وصل الى ذروته بــ احلكـومـة وأحزابـهـا من جهـة وب
الـشــعب احملــروم من ابــسط مــقـومــات احلــيـاة الــبــطـالــة والــفـقــر وسـوء
ـسـتـشري في جـمـيع مـفـاصل الـدولة و اخلدمـات األسـاسـيـة والـفسـاد ا
نـسوبيـة من جهة اخـرى . وهذا ما احملاصصـة الطائـفية واحملـسوبـية وا
ـنـتـفض ومـعه الـشـعب الـذي يـتـطلـع الى حتـقيـق أهدافه جـعل الـشبـاب ا
ســتـقلـة بـعيـدا عن الـتدخالت اخلـارجـية تـمـثلـة في الـدولـة ا شـروعـة ا ا
الدولية واإلقـليميـة وحق العيش الـرغيد واحلريـة والكرامـة وتغييـر النظام

السياسي الفاشل.
ـنـشـود لـهـذا الـشـعب ـبـاركـة لـتـمـثل األمل ا و لـهـذا جـاءت االنـتـفـاضـة ا
اجلـريح ولـتــحـقق غــايـاته وتـعــبـر عـن أهـدافـه وآمـاله عـكــست تـصـورات
الشـعب العـراقي وآمالـهم فـي احلريــة فهــو يتفـاعل مع احلـدث بصورة
ـثل هموم الـشعب بـأكمـله أكثر مـن تمثـيله لـهموم عفويـة فكـان وما زال 
الفرد. لـقد سـمعنـا الكـثيـر من احلكايـات التي حـدثت في ظل االنتـفاضة
احلـالـيـة عن "الـشـاب الـبطــل الـذي تخـر لـه اجلـبال وتـنـحـني لـه الرؤوس
إجالالً وإكبـاراً لتـضحيـاته اجللـيلـة العـظيـمة وهي حـكايـات عن الشـهيد
ـطلوب طارد وا سـعف ا الذي اليتـجاوز عمره 17 سنة وعن الـناشط وا
" وعن سائق الـتك تك الذي سـخر وقـته وقوت عـائلـته خدمـة للـمنـتفـض
وعن امراة مـسـنة تـتـطوع تـبـيع حاجـيـات بيـتـها وتـشـتري غـسالـة لـغسل
ــتـــظــاهـريـن في سـاحــة الـتــحــريـر وحــاالت كـثــيـرة ال تــعـد وال مالبس ا
حتـصى وعن الـتـظـــــــاهـرات الـسـلــمـيـة والـتي غـالـبـا مـا تـفـرق بـاطالق
سـيل لـلـدموع لـتـفريـقـهم ويؤدي الى القـــــــنـابل الصـوتـــــــــية والـغـاز ا
مـقـتل عـدد مـنـهم ويـصـيـب االالف بـجـروح واغـلـبـهم من حـاالت اخـتـنـاق
ـسيلـة للـدموع ومن بـينـهم افراد مـن القوات بسـبب استـخدام الـغازات ا
ـواجهات الـتي التـزيد احملتـج اال اصـرارا على حتـقيق سـلحـة هذه ا ا

مطالبهم.
يخـتلف شـعبـنا الـعراقي عـن بقـية الـشعـوب األخرى حـيث إنَّه لم يتـمكن
رغم طول فـتــرة صبـره عبـر اكـثر من 16 سنـة من نـيل حريـته وكـرامته
فـتـشــرد من تـشــرد وهـجـر مـن  تـهـجــيـره بـعــد أن سـلـبـت حـقـوقه فـي
راحل فـي تاريخ ـرحـلة من أهـم ا العــيش بـحـريـة وأمـان و تـعتـبـر هـذه ا
ــؤرخــ مـــرحــلــة الــثــورات والــبــطــوالت الــعــراق ويــعــتـــبــرهـــا بــعـض ا

والتضحيات.
هذه االنتفـاضة شملت جـميع شرائح اجملـتمع وتخلـلتها فـعاليات شـبابية
نـتـفض شعـراء اخـذوا على ومبـادرات كـثيـرة . فـقد وجـد بـ الشـبـاب ا
عاتـقـهم التـعـبـير عن آمـالـهم وآالمهم مـن خالل ازجال عن نـفس صـادقة
وعاطفة جـياشة تـتحـدث عـن الـوطـن وتمجيـد بسائق الـتك تك واالفتخار
بـشـهـدائـها والـتـغـني بـالـوطـن وترابـه "حتت عـلم الـعـراق وشـعـار بـالروح

بالدم نفديك ياعراق". 
ا يتالءم واخذوا بتحــوير قوالب األغنـية الشـعبية او األنـشودة الوطنـية 
نـتـفضـة واظـهرت مع األحداث الـعـراقـية الـدائـرة في اغلب احملـافـظـات ا
ألـوانـاً جــديـدة اســتـحـدثــتـهـا االنــتـفـاضــة وأصـبح لــهـا دور واضح مـثل
الشـعـارات والهـتـافات حـيث كـان ظهـورهـا على سـاحـات التـظـاهر دورا
بـارزاً.  وفــنـانــون ورسـامـون ذكــور وانـاث زيــنـوا الــسـاحــات واجلـسـور
بصور عديدة عـبرت عن انفعاالتهـم وأحاسيسهم واشـتملت هذه الصـور
ـعـنى واجلـمـالـية ولـكـنـهـا في الـوقـت ذاته تـمـتاز عـلى احلـركـة والـلـون وا
بحيوية ورجولة حـيث قاموا برسم مطالـبهم التي تنادي باسـقاط العملية
الـسـيــاسـيـة الـفــاشـلـة وكـانـت عـامالً مـهـمـــاً فـي إذكــاء نـار االنــتـفـاضـة
واستمرار لهيبهـا هؤالء الشباب الثائر ارجـعوا احلضارة لبلد احلضارة

كم هم حضاريون?! 
ولشـــــــيـوخ العـشائـر االجالء وقفـة عز وشـموخ مع ابـناء عشـائرهم في
ــطــالب ســاحــات الــتــظــاهـــر او من خالل بــيـــــانــات مـــســانــدة ودعــمــا 
ــتـنـوعـة ـتـظــاهـرين. فال بـد من وقــــــفـة جـادة مع هــذا األدب بـألـوانه ا ا
والـعــمل عـلى جــمـعه مـن أفـواه الــعـامـة وتــدويـنـه بـعـد
تنـقيحـه والبد من وضع أرشـيف خاص بـاالنتـفاضة
ـواقف مـحفـوظـةعـلى مدى ليـبـقى هـذا الفن وهـذه ا
األيـام يــظــــــهـر بــطـوالت الــشــبـاب وانــتـفــاضــتـهم

باركة. ..? ا

eO—∫  متظاهرو شارع الرشيد يوجهون  من خلف احلواجز الكونكريتية اضوية الليزر باجتاه القوات االمنية

{ بــــــغــــــداد (أ ف ب) - يــــــجــــــري
الــسـيــاســيــون الــعـراقــيــون جــولـة
مفاوضات على أمل التوصل التفاق
عـلى تـشـكيل حـكـومـة جديـدة فـيـما
ـنـاهـضـة تـتـواصل االحـتـجـاجـات ا
ــطـالــبـة لـلــسـلــطـة الــقـائــمـة  مع ا

بتغيير الطبقة السياسية كلها. 
وبـدأت األحـزاب الــسـيـاسـيـة حـتى
ــان مــوافــقــته قــبل أن يــعــلن الــبــر
رسمياً على اسـتقالة رئيس الوزراء
هـدي وحـكومـته األحد عادل عـبـد ا
عقد اجتماعات و"لقاءات متواصلة"
قـبلة حـسبما رحـلة ا للبـحث في ا
اكــد مـصـدر ســيـاسي رفـيـع لـوكـالـة

فرانس برس.
ـان الـذي أصـيب بـشـلل وعـلى الـبـر
هــــو األطــــول في تــــاريـخ الــــعـــراق
احلـديث الـتــوصل إلى اتـفـاق عـلى
تشكيل حكومة تضمن توازن القوى
ومـــــوافــــــقــــــة جــــــمـــــيـع األطـــــراف
.وفي ما يتـعلق باجلارة السياسـي
اإليرانية صـاحبة النفـوذ الكبير في
العراق فهي لن تستـسلم بسهولة"
بــحـــسب مــا يــرى احملــلل اخملــتص
بــــــــشـــــــــؤون الــــــــعــــــــراق حــــــــارث
رجع األعلى قـابل هناك ا حسن.با
علي الـسيسـتاني الـذي دفع باجتاه
هدي. وهناك سحب الثقة من عـبد ا
ايــضــا اجملــتــمع الــدولـي الـذي دان
القمع الـذي قوبلت به االحـتجاجات
وخـــــلّـفَ أكــــثـــــر من  420قـــــتـــــيالً

باإلضافة إلى ضغط الشارع.
الى ذلـك افــــاد مـــصــــدر حــــكــــومي
فـــرانـس بـــرس ان اجلــنـــرال قـــاسم
ســلـيــمـاني قــائـد فــيـلق الــقـدس في
احلرس الـثـوري االيراني ومـسؤول
لف الـعراقي يـزور العـراق الجراء ا
مـحـادثات بـشـأن االزمـة السـيـاسـية
ــــواقف في الــــبـالد.وفي ســـــيــــاق ا
ـتــحـدة الــدولــيـة دانت الــواليــات ا
ـــــروع اإلثـــــنـــــ االســـــتـــــخـــــدام "ا
تظاهرين في والشنيع" للقوة ضد ا
جـنـوب الـعـراق.وقـال مـسـاعـد وزير
اخلارجية األمـيركي للشرق األوسط
ديــفـيــد شــيـنــكــر لـلــصــحـافــيـ إن

مـنـذ  16عـامــاً وهي "ال تـدرك كـيف
تــتـخــلص مـن أسـالــيب تــفــكــيــرهـا

التقليدية".
وأكد حـسن أن "السـينـاريو األفضل
(اآلن) هو تـشـكيل حـكومـة انتـقالـية
تــرسّخ إطـــاراً تــشــريــعـــيــاً جــديــداً
لالنـتخـابـات الـقادمـة".ويـرى احمللل
أن من يتولى القيادة "ال يحتاج إلى
أن يـكـون خـبـيـراً في الـسـيـاسـة بل
هـمة وبالـتأكيد كنه قـيادة هذه ا
يــــقـــــدّم وعـــــداً بـــــعـــــدم الــــتـــــرشح
لالنــتـخــابـات".وأكــد مـســؤول رفـيع
رفض كــشف هــويـــته تــأيــيــده هــذا
األمــــر مــــشـــيــــراً إلى أن الــــفــــتـــرة
"االنتقالية يجب أال تستمر أكثر من

ستة أشهر".
وقــــــال رئـــــيس
ـان مـحـمد الـبر
احلـــــلــــبــــوسي
االثــــــــنــــــــ ان
ـان يـعـمل الـبـر
عـــــلـى بـــــلــــورة
قانون انتخابي
جـــديــد بـــهــدف
"استعادة الثقة
بـــالــــعـــمــــلـــيـــة
الـــســـيـــاســـيـــة

واالنتخابية".
وبــــدأ في هــــذا
الــــــــســــــــيـــــــاق
مــــشـــاورات مع
رؤســاء الـــكــتل
ــــانــــيـــة الـــبــــر
ـــثـــلي اال و
ـــــتــــحــــدة في ا
الــــــــعـــــــراق.في
غـــــضـــــون ذلك
يــــــــــــــــــــــواصــل
محتجون تأكيد
مـــطــالـــبــهم في
بــــغـــداد ومـــدن
اخــــــــــــــــرى فـي
جــنـــوب الــبالد
بــيــنــهــا احلــلـة
والــــــــــــكـــــــــــوت

الهوا الناس بحكايا صدام  و فعلوا افاعيله و اكثر".
قام صدام بتقريب عائلته من السلطة? نعم

هل قام معارضوه بتقريب عوائلهم من السلطة? نعم
عارض بنفس التفاهة? نعم هل يشترك بعض اقارب صدام و ا

هل سرق القريبون? نعم
هل قتل صدام ابرياء? نعم

هل قتل معارضو صدام ابرياء? نعم
هل كذب صدام ليعطي لنفسه احلق بالقتل? نعم

هل كذب معارضوه في قتل ابرياء? نعم
الم يحرم الله الكذب? نعم

هل تقيد الطرفان بحرمة الكذب? كال
ناصب? نعم هل تباع ا

ال وهم اصـحـاب الدرجـات االداريـة العـلـيا? هل تمت مـحـاسبـة سـراق ا
كال

قت احملصـاصة و انهائـها اليس الـرسميـون منهم هم جزء تحدثـون  ا
من احملاصصة? نعم

رئيس اجلمهورية حصة ام ال ? حصة
ان? حصة والپر
والوزراء? حصة

للمستقل دور في القرار? كال
ـتظـاهريـن بأوصـاف ليـست فـيهم و الم تكـذب جـهات رسـمـية ووصـفت ا

ا لم يقترفوا? نعم اتهمتهم 
من فعل ذلك اليس كذابا? نعم

والكذاب مامصيره? قبل النار? يكون مسؤوال فيغريه الكذب.
ــهـدي لــيس اســوأكم هـنــاك من هـو اســوأ مـنه مالحـظــة: عـادل عــبـد ا
الزالـوا مـطـــــــــلــوبـ عن جـرائـم مـثل الـتي ارتــكـبـهـا
عــادل وجــمــيل الــشــــــــمــري هـرب فــمــا الــداعي
ــظــهـر لــلـتــظــاهــر بــعــدم مــعـرفــة ذلك والــظــهــور 
ا احلريص على الدماء الكذب هذا سيجر االمور 

هو افدح.

دائـرة الـتـحـقـيـقـات في الـهـيئـة في
مــعـــرض حــديــثــهــا عن تــفــاصــيل
القضـايا إصدار محـكمة الـتحقيق
اخملتـصة بالـنظـر بقضـايا الـنزاهة
في الــبــصــرة أمـر اســتــقــدامٍ بـحق
ـوانئ الـعـراقـيـة مـديـرعـام شـركـة ا
في البـصرة سـابـقاً; وذلك لـتسـبُّبه
بـتــحـمُّل الـشــركـة تـعــويـضـات بـلغ
مـقــدارهـا (46 مـلــيـون و500 الف

دوالر أمريكي).
»U²  lO uð

وأوضـــــحت الــــدائــــرة أنـه (نُــــسِبَ
للـمتهم عـدم قيـامه بطـرح موضوع
الـــدعـــوى الــتي أقـــامـــتــهـــا إحــدى
الشـركات عـلى مجـلس إدارة شركة
ــوانئ الــعــراقــيـة بــعــدهِ رئــيــسـاً ا
للمـجلس فـضالً عن قيامه بـتوقيع
كـتــابٍ عـدَّته احملــكـمـة دلــيالً تـرتَّب
عليه فتح دعوى تمييزية نتج منها
ــــوانـئ مــــبـــــلغ ل شــــركـــــة ا حتــــمـُّ

ذكور). وأضافت إن التعويـضات ا
(مــحــكــمـة الــتــحـقــيق اخملــتــصــــة
بــالــنــظـر بــقــضـايــا الــنــزاهـة  في
الــبــصــرة أصــدرت أمــر اســتــقــدام
ـدير الـعـام للـدائـرة الـقانــــــونـية ا
في وزارة الــــنـــــقل ســــابـــــقــــاوذلك
لـــضــــعــــــف أدائه في مــــتــــابــــعـــة
ـقـامــة عـلى تــشـكـيالت الـدعــاوى ا
الـــــوزارة الفــــــتـــــة إلـى أن أمـــــري
االسـتـقـدام فـي الـقـضـيـتـ الـلـتـ
حـــقــــــــــــقت فــــيـــهـــمـــا الـــهـــيـــئـــة
وأحــالــتـهــمــا إلى الـقــضــاء صـدرا
ــادة 341من اســـتــنـــاداً ألحــكـــام ا

قانون العقوبات)
وأفـصـحت الـهـيـئـة عن صـدور أمر
اســـتــقـــدام بــحق رئـــيس جـــامــعــة
نـيـنـوى الـسـابق مـبـيـنـة أن (األمر
ـادة 331 من صـدر وفـقـاً ألحـكـام ا

قانون العقوبات).
واشـارت دائـرة الـتـحـقـيـقـات وفي

ـة. ـة الـــســيــاحــيـَّ بـــحــيــرة اجلــادريـَّ
وكـــانت الــهــــيـــئــة قــد أعـــلــنت عن
صـدور أمـر اسـتــقـدام بـحق رئـيس
هـيـئـة اســتـثـمـار الـنـجف ورئـيس
هــيـئــة اسـتــثـمــار كـربالء الــسـابق
وعــــــددٍ مـن أعــــــضــــــاء مــــــجــــــلس
االسـتــثـمـار الــسـابــقـ فـضالً عن
صـدور حـكم بـاحلـبـــــــس الـشـديـد
ـــدة ثـالث ســنـــوات عـــلـى عـــضــو
مجـلس مـحافـظـة واسط رئيـــــــس
جلــنـــة االســـتـــثــمـــار فـــيه فـــيـــمــا
أفــصــحت مـطـــلع تــشــرين الــثـاني
ـــاضـي عن صـــدور ســـتـــ أمـــر ا
قــــبضٍ واســــتـــقـــدامٍ بــــحقِّ نُـــوَّابٍ
ومسؤولـ محـلي عن تـهم فسادٍ

ال العام. وإضرارٍ  با
وأعـلـنت الــهـيـئـة عن صـدور أمـري
ـــديـــرين اســـتـــقــــدام اثـــنـــ مـن ا
الـــــعــــامــــ في وزارة الـــــنــــقل في

البصرة.
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نــاقــشت وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجـتـمـاعـيـة آليـة صـرف الـدفـعات
لـفات ـتفـرغ وا عـ ا اخلـاصة بـا
ـوازنــة والـصـرفـيـات ـتـعــلـقـة بـا ا
ــالــيـة, الكــات وكــشف الــذ ا وا
مـشـيـرة الى شـمـول الف مـسـتـفـيد
خالل الـدفـعـة اخلامـسـة من مـنـحة

 . الطوار
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الــوزيـر بــاسم عـبــد الــزمـان عــقـد
اجـتمـاعا لـهيـئة الـرأي في الوزارة
تـعـلـقـة بـعمل ـنـاقـشـة اجلـوانب ا
بـعـض الـدوائـر من ضـمـنـهـا هـيـئة
رعــايــة ذوي االعــاقــة بــشــأن آلــيـة
ـعـ صـرف الـدفـعـات اخلـاصـة بـا
ـقـبـلـة حل ـتـفـرغ واالجـراءات ا ا

تشكيل وزارة جديدة).
Wz—UÞ W UŠ

مبينا ان (الوزارة اوقفت اجلوانب
ــالـيــة واذا وجـدت الــتـعــاقـديــة وا
حـالة طـارئة وسريـعة يـتم عـرضها
عـــلى مــــجـــلس الـــوزراء) ,داعـــيـــا
الــدوائــر الــقــانــونــيــة في الــوزارة
والـهـيـئـات بـ (اعـداد ورقـة خـاصـة
بجوانب العمل لرفعها الى مجلس
الــوزراء بــشــأن رؤيــة الــوزارة في
تصريف االعمال اضافة الى تهيئة
وازنة ملف عن كل دائرة يتعلق با
ـالكــات وكــشف والــصـــرفــيــات وا
ـالـية) ,ولـفت عـبـد الـزمـان الـذ ا
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مــعـــرض حــديــثــهــا عن تــفــاصــيل
الـقــضـيــة أشـارت إلى أن الـهــيـئـة
الـتـحـقـيـقـيـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصة
بــقــضـــايــا الــنـــزاهــة في نـــيــنــوى
أصــدرت أمــراً بـــاســتــقــدام رئــيس
جـامـعة  نـيـنـوى الـسـابق; لـقـيامه
وصل بفـتح موقـع بديل جلـامعـة ا
فـي مــحــافــظـــة دهــوك لــلــدراســات
األولـيـة والـعـلـيـا دون وجـود سـنـد

قانوني).
ـــتــــهم  وأضــــافت الــــدائــــرة إن (ا
ارتـكب مـخـالـفـات إداريـة ومـالـيـة 
وقع البـديل خالفاً لقرار في عمل ا
مــجــلس الــوزراء رقم 192 لــســنــة

 .(2016
وأوضـحت أن (أمــر االسـتـقـدام في
قت فيـها الـهيـئة القـضيّـة الـتي حقـَّ
وأحالـتـها إلـى القـضـاء صدر وفـقاً
ـــادة  340من قــــانـــون ألحــــكــــام ا

العقوبات العراقي). شعار هيئة  النزاهة العامة

فرطـة خالل عطلة استخدام الـقوة ا
نـهـايـة األسبـوع في الـنـاصـريـة كان
مــروعـا وشـنــيـعـا". وأضــاف "نـدعـو
احلــكـومـة الـعـراقـيــة إلى الـتـحـقـيق
ومحاسبة أولئك الذين يحاولون ان
ـتظاهرين يكمـموا بوحشـية افواه ا
".بــعــد شـهــرين من أول الـســلــمـيــ
حـركـة احتـجـاجـات عـفويـة انـطـلقت
فـي بــغــداد ومــدن جــنــوب الــعــراق
ولدت قناعة لدى الـكوادر السياسية
الـعلـيـا في الـبالد بـأنّ "التـظـاهرات

أقوى من التدخل األجنبي".
وبعدما كـانت مقتصـرة على الدعوة
الـى تــوفــيــر فــرص عــمل وخــدمــات
عـامـة تـصاعـدت مـطـالب احملـتـج
الــذين مــا زالــوا يـــســيــطــرون عــلى
سـاحـات الـتـظـاهـر لـتـشـملَ إصالح
ــنـظــومـة الــسـيــاسـيــة الـتي كـامل ا
ــتـحــدة بـعـد نـصــبـتــهـا الــواليـات ا
ســقــوط نــظـــام صــدام حــســ عــام

.2003
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وأصـبح تـغيـيـر الـطبـقـة الـسيـاسـية
ـتهـمـة بالـفـساد وتـبـخر مـا يـعادل ا
ضـعف النـاجت احملـلي للـعـراق الذي
يـعـد ب أغـنى دول الـعـالم بـالـنفط
مـطـلـبـاً أسـاسيـا لـلـمـحـتـجـ الذين
دن كافـة رفضـهم بقاء يكـررون في ا
" "الـفـاســدين" و"جـمـيع الـسـيـاسـيـ

. احلالي
ووقـف حتـالـف "سـائــرون" الــكــتــلـة
ــان الــســيـــاســيــة االكــبـــر في الــبــر
ــدعـوم مـن رجل الـديـن الـشــيـعي وا
الــبـارز مــقــتــدى الــصــدر وحتــالف
"النصر" الـذي يرأسه رئيس الوزراء
الـسابق حـيـدر العـبـادي إلى جانب
ـشاركة في احملتجـ عبـر رفضهم ا
فـاوضات احلـالية.وقـال حسن في ا
هــذا الــصــدد "إنــهم يــعــلــمــون بــأن
السـقف مرتـفع للـغايـة ومن الصعب

عليهم إرضاء الشارع". 
وأضـاف "إنـهـم ال يـريـدون مـواجـهـة
مـــزيـــد من الـــغــضب والـــرفض" في
حـ لم تـتـغـيـر الـطبـقـة الـسـيـاسـية
الـتـي تـسـيـطـر عــلى مـقـدرات الـبالد
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راكز بدوره اوضح مدراء اقسـام ا
ـشاكل والـتـحديـات الـتي تواجه (ا
عملـهم).  من جانبه اكـد  مدير عام
الـدائــرة االداريـة والــقـانـونــيـة في
الـهـيـئـة عــادل الـركـابي  ان (هـنـاك
ميزايـنة مخـصصة من قبل الـهيئة
ـراكـز الدامـة وصـيـانـة عـمل هـذه ا
والـــذي ســـيــــتم مـــعــــاجلـــة اغـــلب
وازنة اليـة ح اقـرار ا شـاكل ا ا

لعام 2020).

والنـجف التي تعـيش توتـرا شديدا
مــنـذ إحـراق الـقــنـصـلـيــة اإليـرانـيـة

مساء االربعاء.
ويــرى مـــتـــظــاهـــرون أن مـــشــكالت
البالد تتطلب حلوالً جذرية تتجاوز

هدي. استقالة عبد ا
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ـشهداني وهـو طبيب وقال محـمد ا
متظـاهر في ميدان الـتحريـر ببغداد
االثــنـــ "نــطــالب بـــتــغــيـــيــر كــامل

احلكومة من جذورها".
وعـــلـى مـــقـــربــــة مـــنه قــــال طـــالب
الــقـانـون عـبـد اجملــيـد اجلـمـيـلي إن
ان "هـذا يـعني ان عـلى رئـيس الـبـر
ــــــــــغــــــــــادرة وحــــــــــتـى رئــــــــــيـس ا

اجلمـهوريـة".واضاف "إذا تـخلـصوا
ــهـدي وجــلـبـوا شــخـصًـا مـن عـبـد ا
آخــر من الـطـبـقـة الــسـيـاسـيـة  فـلن

يتغير شيء".
واجهات ليل االحد عند واستمرت ا
قبـر محمـد باقـر احلكـيم أحد رجال
الـشـيـعـة الـبـارزين عـلى بـعـد مـئات
االمتـار من ساحـة التظـاهر الـواقعة
في وسط النـجف وأطلق مـسلـحون
يــرتـدون مـالبس مـدنــيـة الــرصـاص

على متظاهرين.
وتدخل زعماء عشائر صباح االثن
ــــواجــــهــــات لـــكــــنــــهم لم لــــوقف ا

يستطيعوا الوصول التفاق.
في الناصـرية عاصـمة محـافظة ذي

ـهدي قار الـتي يـتحـدر منـها عـبد ا
تــوقـف الــعـــنف الـــذي انـــدلع بـــعــد
وصـول قوات مـن بغـداد سـرعـان ما

دينة. انسحبت من ا
وما زال احملتجون يحتشدون وسط
الـــنــاصـــريــة مـــطـــالــبـــ بـ"رحــيل
الـنـظـام" السـيـاسي الـذي يـتـهـمونه
بــــالـــفــــســـاد والــــفـــشل فـي تـــقـــد
إصـالحــــات لــــتــــحــــســــ اوضــــاع
مـديـنـتـهم.واتهـمت مـنـظـمـة هـيومن
رايـتس ووتش الـسلـطـات العـراقـية
بـ"الــسـمــاح جملــمــوعــات مــســلــحـة
بــخـطـف الـنــاس" مــطــالــبــة ايــاهـا
بـ"اتخاذ اجـراءات صارمة" لـلحؤول

دون ذلك.


