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طبعة العراق 

محمد احللبوسي 

 bz«u  ÊËbÐ ¡UM³ « ÷Ëd  `M  ∫ ¡«—“u « fK: v Ë√  «—«d  W eŠ

vKŽ .bI² «  U³KÞ wIK²  WO½Ëd²J √ c «u½ `²

Vð«Ëd « hOB ðË WOMJ « w{«—_«
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

بـــاشـــر مـــجـــلس الـــوزراء امس
تنفيذ احلزمة االولى من قراراته
ـــتــعـــلــقـــة بــتـــلــبـــيــة مـــطــالب ا
ـــتــظـــاهــرين بـــفـــتــحه نـــافــذة ا
الكترونية لتـلقي طلبات التقد
عـــــلى األراضـي الــــســـــكــــنـــــيــــة
اخملصصة لذوي الدخل احملدود
والفئات األخرى. وقـال مستشار
رئــــــيس الـــــوزراء لــــــلـــــشـــــؤون
االقتصادية عبد احلس الهن
في تــصــريح امس  ان (مــجـلس
الوزراء بدأ بتنفيذ قراراته التي
اتـــــخـــــذهـــــا خـالل جـــــلـــــســـــته
االســتـثــنـائــيـة مــسـاء اول امس
ابــتـــداء من يــوم امس) مــؤكــدا
(فـتح نـافـذة الكـتـرونـية لـتـتـلقى
بـشـكل مـبـاشـر طـلـبـات الـتـقـد
عـــــلى األراضـي الــــســـــكــــنـــــيــــة
اخملصصة لذوي الدخل احملدود
والــفـــئــات األخـــرى) مــضـــيــفــا
ان(نــافـــذة الــكـــتــرونـــيــة اخــرى
ـن ال يـتــســلم فــتــحت لالســر  
احــد افــرادهــا اي راتب شــهـري
وللـشـباب والـعاطـل عن الـعمل
).وقرر مجـلس الوزراء فتح باب
التـقد عـلى األراضي السـكنـية
اخملصصة لذوي الدخل احملدود
والفئات األخرى  موجها وزارة
ـالـية بـتـعـزيز رصـيـد صـندوق ا
اإلســــكــــان من اجل زيــــادة عـــدد
ـقـترضـ وتـمـكيـنـهم من بـناء ا
الــوحـدات الـســكـنـيــة عـلى قـطع
األراضي الــــتـي ســــتــــوزع بــــ
ــواطـــنــ وتـــضــمـــ ذلك في ا
مـوازنة  2020وتكـون الـقروض
مـعفـاة من الـفـوائد . وقـال بـيان
لـــلــــمــــكـــتب االعـالمي لــــرئـــيس
الوزراء تـلقـته (الزمان) امس ان
اجملــلس(اصــدر احلــزمــة األولى
هـمة في اجلـلسة من القـرارات ا
االســتـثــنـائـيــة الـتي دعـا الــيـهـا
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
ـــهـــدي  ,والـــتـي عـــقـــدت لـــيل ا
ـــطـــالب الـــســـبت اســـتـــجـــابـــة 
ـواطـنـ ـتـظــاهـرين وعـمـوم ا ا
ــــــا ورد فـي نـص خــــــطــــــبــــــة و
ــرجــعـيــة الــديــنــيـة الــعــلــيـا) ا
مـوضـحــا ان احلـزمـة األولى من
الــقــرارات تــضــمـنـت (فـتـح بـاب
التـقد عـلى األراضي السـكنـية
اخملصصة لذوي الدخل احملدود
والـفــئـات األخـرى بــحـسب قـرار

مــجــلس الــوزراء اخلــاص بـذلك
في احملافـظات كافـة و استـكمال
توزيع  17 ألف قـطــعـة سـكـنـيـة
لــلــمــسـتــحــقـ مـن ذوي الـدخل
احملـدود فـي مـحـافـظــة الـبـصـرة
خالل مــدة زمــنـــيــة ال تــتــجــاوز
أربــعــة أســابــيـع) مــضــيــفــا ان
القـرارات تضـمنت ايـضا (اعداد
وتنـفيذ بـرنامج وطـني لإلسكان
يــشـــمل بــنـــاء مــئـــة ألف وحــدة
سكنـية مـوزعة ب احملـافظات 
ومـنح األولــويــة لــلـمــحــافــظـات
ناطق األكثر فقرا وان يتولى وا
احملـافـظـون كـافـة تـشـكـيل جلـان
لــفــرز أســمــاء الــعــوائل األكــثــر
حاجـة في محافـظاتـهم  من فئة
ــشــمـولــ بــشــبــكــة الــرعــايـة ا
االجـتمـاعـية  من اجل شـمـولهم
بـــتــوزيع األراضي الــســكــنــيــة 
ورفع األســـــمـــــاء الـى األمـــــانــــة
الـــعــامــة جملـــلس الــوزراء خالل
مدة أسبـوع وان تتولى وزارة
ــالـيـة تـعـزيــز رصـيـد صـنـدوق ا
اإلســــكــــان من اجل زيــــادة عـــدد
ـقـترضـ وتـمـكيـنـهم من بـناء ا
الــوحـدات الـســكـنـيــة عـلى قـطع
األراضي الــــتي ســــتـــوزع عــــلى
ــواطـــنــ وتـــضــمـــ ذلك في ا
موازنة  2020 وتكـون القروض
معـفاة من الـفوائـد وفقـا لقـانون
الـــــــصــــــنـــــــدوق) كــــــمـــــــا قــــــرر
اجمللس(منح مئـة وخمس الف
ن ال شـــخص من الـــعــاطـــلــ 
لكون القدرة على العمل منحة
شـهـريـة قـدرهـا  175الف ديـنار
ـدة ثالثـة اشـهـر  لـكل شـخـص 
لغ كلي قدره ثمـانية وسبعون
ــلـيــار ديـنـار مــلـيــاراً ونـصف ا
وانـشـاء مــجـمــعـات تــسـويــقـيـة
حـديــثـة - اكـشــاك - في مـنـاطق
جتـاريـة في بـغـداد واحملـافـظات
ــشــار الـيــهم في تــتــوزع عــلى ا
الفقـرة السابـقة خالل مدة ثالثة
اشهر وبكلفة كـلية قدرها ستون
مـلــيــار ديــنـار عــلى ان يــتــعــهـد
صـاحب الـكـشك بـتـشـغـيل اثـن
من العـاطل عن الـعمل لـضمان
تـوفـيــر مـا ال يـقل عن  450 الف
فــرصـــة عــمل لـــلــمــواطـــنــ مع
ن مـــراعـــاة إعـــطـــاء األولـــويـــة 
ازيــــلت اكــــشـــــاكــــهم مع اعــــداد
بــــرنـــــامج لــــتــــدريـب وتــــأهــــيل
ن الــــعـــاطــــلــــ عن الــــعــــمل 
لكون القـدرة على العمل بعدد

 150 الــــــفــــــاً من الــــــشــــــبــــــاب
اخلـريجـ وغـير اخلـريـج مع
صـرف مــنـحـة مــالـيـة خالل مـدة
الـتدريب الـبـالـغة د ثالثـة اشـهر
قـدرها  175 الف ديـنـار شـهـرياً
ــبــلغ اجــمــالي لــكـل شــخص  
قـدره ثـمـانـيـة وسـبـعـون مـلـيـاراً
ــلـيــار ديــنـار من اجل ونــصف ا
تـأهـيـلهم  وتـشـغـيل من يـجـتاز
منهم الدورات التدريـبية بنجاح
في الـــشــركـــات االســتـــثــمـــاريــة
الـــعـــامـــلـــة في الـــعـــراق ومـــنح
الــــــنــــــاجــــــحـــــ فـي الـــــدورات
ـــذكـــورة أعاله الـــتــــدريـــبـــيــــة ا
قـــروضــــاً مالئـــمـــة لــــتـــأســـيس
مـشـاريـع مـتـوسـطـة او صـغـيـرة
ــدرة مـن صــنـــدوق الـــقـــروض ا
لـــــــلـــــــربـح في وزارة الـــــــعـــــــمل
والشؤون االجتماعية او منحهم
قـروضـا من خالل مـبـادرة الـبنك
ركزي إلقراض الشباب البالغة ا
تــــرلـــيــــون ديـــنــــار مع شــــمـــول

الـــــعــــاطـــــلــــ عـن الــــعـــــمل من
ــشـتــركـ بــبـرنـامـج الـتـدريب ا
آنفا بقانون اخلدمات الصناعية
ـنـحـهم قـطـعـة ارض مـخـدومة
ألنــشـــاء مــشـــروع صــنـــاعي مع
تمـتعـهم باالمـتيـازات كافـة التي
ـــذكــور). يـــوفــرهـــا الـــقــانـــون ا
ونـــــصـت احلــــــزمـــــة االولـى من
الـــقــــرارات عــــلى (قــــيـــام وزارة
الـــدفــاع بـــفـــتح بـــاب الــتـــطــوع
لـلـشــبـاب من عـمـر  25-18سـنـة
عـبــر الـبــوابــة االلـكــتـرونــيـة او
مراكز االسـتقبـال في احملافظات
ابــتـداء من يــوم اخلـامس عــشـر
من الــــشــــهـــر اجلــــاري وقــــيـــام
وزارتي الــــدفـــاع والـــداخــــلـــيـــة
بــاتــخــاذ اإلجـراءات األصــولــيـة
ــفـسـوخــة عـقـودهم في إلعـادة ا

احملافظات كافة).
وجــــاء في الــــقــــرارات االخــــرى
(تــتـولى وزارة الــتـربــيـة اتــخـاذ
اإلجـراءات الالزمـة لـلـتـعـاقـد مع

ـتـطـوعـ وإدراج احملـاضـرين ا
ـطلـوبة ـالـية ا الـتخـصيـصات ا
وفـــقـــا ضــــمن مــــوازنـــة  2020 
لـلـحــاجـة والـتـخـصص وتـتـولى
وزارة الزراعـة اتخـاذ اإلجراءات
األصـولـيــة إلعـفـاء الـفالحـ من
مــــبـــالـغ اســـتــــئــــجـــار األراضي
ترتبـة بذمتهم سابقا الزراعية ا
ولــغــايـة نــهــايـة الــعــام اجلـاري
ويتولى احملـافظون وبالـتنسيق
مع دوائـر الـرعـايـة االجـتـمـاعـية
التابـعة لوزارة الـعمل والشؤون
االجـــتــمــاعـــيــة تـــهــيــئـــة قــوائم
ـسـتـحـقة بـالـعـوائل احملـرومـة ا
لـغـرض مـنـحـهم رواتب الـرعـاية
االجتـماعـية وبـعدد سـتمـئة الف
عــائــلـة).وبــشــأن الـضــحــايـا من
ـتـظــاهـرين واألجـهـزة األمـنـيـة ا
قـرر اجملـلس (عـد الـضـحـايـا من
ـتـظــاهـرين واألجـهـزة األمـنـيـة ا
شــهــداء وشـمــولـهم بــالـقــوانـ
النـافذة ومنح عـوائلـهم احلقوق

ـتـرتـبـة عـلى ذلك واالمـتـيـازات ا
وان تتولى وزارة الصـحة تقد
اخلدمات العالجـية للجرحى من
ــتـظــاهـرين والــقـوات األمــنـيـة ا
وتوفـير كـامل االحتـياجـات على
ـــا في ذلك نــفـــقـــة احلــكـــومــة 
الـعالج خـارج الـعـراق ان تـطلب

ذلك).
ووجه مجـلس الوزراء الوزارات
عنية األخرى بتنفيذ واجلهات ا
الـــــــقـــــــرارات أعاله بـــــــحـــــــسب
االخـتـصـاص. كـمـا قـرر اجملـلس
مـنــاقــشـة احلــزمــة الـثــانــيـة من
ـتعـلـقة بـاإلصالحات القـرارات ا
تظاهرين في اجللسة ومطالب ا
ــقـبــلـة  واالسـتــمـرار بــاتـخـاذ ا
الـقـرارات الالزمـة في اجلـلـسات

الالحقة. 
ــالــيـة وافــاد رئــيس الــلــجــنــة ا
النيابية هيثم اجلبوري  بتأم
ــفـســوخـة عــقـودهم من مــبـالغ ا

وزارتي الدفاع والداخلية .
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ــتــابــعــة في واصــلـت خــلــيــة ا
مـــجـــلس الـــوزراء امس االحـــد
ـتـظـاهرين مـثـلي ا لـقـاءاتـهـا 
في بغـداد وعدد من احملـافظات
ـتـظـاهرين ـثـلو ا  فـيـمـا اكد 
عـدم وجــود مـطــالب سـيــاسـيـة
لـــديــــهم. وبــــحــــسب مــــصـــادر
رســمــيــة فــقـد الــتــقت اخلــلــيـة
ـــمـــثـــلـي تـــظـــاهـــرة ســـاحـــة
الــتــحــريـــر عــصــر امس الــذين
اكــــــدوا (وجــــــود اشــــــخــــــاص
مــــنــــبــــوذين حــــاولــــوا حــــرف
الـــتــظـــاهـــرات عن مــســـارهــا)
بــحـسب الـتـلـفـزيـون احلـكـومي
الــذي نــقل عـنــهم قــولـهم ان (ال
ا مـطـالب سـياسـيـة لـديـهم وا
تـقتـصر مـطالـبهم عـلى اجلانب

اخلــدمي واالنــســاني).والــتـقت
ــمــثـلـي مـتــظــاهـري اخلــلــيـة 
مـنــاطق الــدهـلــة ودور الــسـكك
وســبع الــبــور شــمــالي بــغــداد
وافـضى الـلـقاء عن االسـتـجـابة
ـطـالب مـتظـاهـري سـبع الـبور
وتـشـكـيل جلـنــة فـوريـة لـزيـارة
ــــــنــــــطـــــقــــــة واالطالع عــــــلى ا
اوضاعـها عن كـثب. كمـا انتهى
ـمـثـلـي مـتـظـاهري االجـتـمـاع 
الشعلة بشكل ودي الذين اكدوا
انــــتــــهــــاء الــــتــــظــــاهــــرات في
ندس منطقتـهم وحذروا من ا
متلكات واكدوا ضرورة حفظ ا
الــــعـــــامــــة واخلــــاصــــة وعــــدم
االعـتـداء علـى القـوات االمـنـية.
تـابعة وجـرى لقـاء ب خـليـة ا
ثلي منطـقة النهروان اسفر و
تابعة عن تشكـيل جلنة فوريـة 

جـــمــيـع مــشـــاريع الـــنـــاحـــيــة.
ثلي فاوضـات مع  وانتـهت ا
مــتــظـــاهــري مــحــافــظــة واسط
بـشكل ايـجابـي . والتـقت خلـية
ـمـثـلي احملـاضـرين ــتـابـعـة  ا
اجملــانــيــ لــلــتــبــاحث في حل
مـــشــكـالتــهم. والـــتــقت خـــلــيــة
مثلي اصحاب تابعة ايضا  ا
الــبـطــاقــات احلــمـر الــذين وقع
عــلـيــهم ظــلم الــنـظــام الــسـابق
ـطالـبهم. في غـضون واخذت 
الية ذلك اعلن رئيس اللـجنة ا
الـنـيــابـيـة هـيــثم اجلـبـوري عن
فسوخة عقودهم تأم مبالغ ا
من وزارتي الـدفـاع والداخـلـية.
واكـد اجلــبــوري خالل مــؤتــمـر
صــحـــفي امس تــأمـــ مــنــحــة
لـلـعاطـلـ عن الـعمل من حـمـلة

الشهادات . 
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اكـــد رئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب
مــحـــمــد احلـــلــبـــوسي اهــمـــيــة
التهدئـة في حتقيق االصالحات
ــتـظــاهـرين وتــلـبــيـة مــطـالب ا
مشيـرا الى ان االوضاع تـتطلب
تداخال جـراحـيًا من قـادة البـلد.
وقــال احلـلــبــوسي في تــصـريح
لــــقــــنــــاة الـــشــــرقــــيــــة امس ان
(اخلــــــــــطــــــــــوة االولـى اآلن هي
ــــــــــــضــي فـي االصـالحــــــــــــات ا
احلــقــيــقــيــة الــتي يــحــتــاجــهــا
الشعب الـعراقي السيـما بعد ان
ـتظـاهـرين الى وصـلت رسـالـة ا
ــعـنـيــة) مـضــيـفـا ان اجلــهـات ا
(التهدئة هي مفتاح االصالحات
مـتـلـكـات ليس من اذ ان حـرق ا
ـــتـــظـــاهــر وال من مــصـــلـــحــة ا
مـصـلحـة الـدولـة ونـحن نـخشى
اشــاعــة الـفــوضى ألنــهــا تـؤدي
الى مــا يــحـمــد عـقــبــاه). وتـابع
(يــنـــبــغي ان يــكــون هــنــاك دور
لــلــحــكــمــاء وأن تــعــمـل الــدولـة
بشكل واضح وبـكل مؤسسـاتها
عــلى مـعــاجلـة اجلـرح الــعـراقي
جــراء الــفــسـاد واخلــلل االمــني
الذي كان موجودا في السنوات
الـسابـقـة) وشـدد عـلى ان (االمر
ـــرة تــــداخال يـــتــــطــــلب هــــذه ا
جــــراحــــيـــــا من قــــادة الــــبــــلــــد

لــتــصــحــيح االوضــاع). ومــضى
قائال (إن لم ير النـاس الفاسدين
الـذين يـصـولـون ويـجـولـون اآلن
وراء القـضـبان فالخـيـر في دولة
ـتــلـكـات التــتـمـكـن من حـمــايـة 
الــشــعب ومــقــدراته مـن حــيــتـان
الـفـساد)  مـؤكـدا ان (الـفـاسدين
بــاتــوا مــعـروفــ لــدى اجلــمـيع
ويـجب ان يحـالـوا الى الـقـضاء)
واضـــاف ان (مـــجـــلـس الـــنــواب
بالـتعاون مع احلـكومـة لن يدخر
جـــهــــدا في مــــحـــاســـبــــة كـــبـــار
ــــارســــة دوره الــــفــــاســـــدين و
الـــرقــابـي) واشــار الـى انه دعــا
رئـــــــــــيـس الــــــــــوزراء امـس الـى
(معـاجلة ملـف الفسـاد بالـتعاون
ـــكـــافـــحــة مـع اجملـــلس االعـــلى 
الفـساد) وشـدد احلـلبـوسي على
(ضرورة حل مجالس احملافظات
احلــالــيـــة او جتــمــيـــدهــا حلــ
اجــراء انـــتــخــابــات) الفــتــا الى
ان(بعض هذه اجملـالس انشغلت
بصراعات ولم تضع في خططها
تقد اخلـدمة ) من جـهته ابدى
هدي رئيس الوزراء عـادل عبـد ا
اســـــتـــــعــــــداده لـــــلـــــذهـــــاب الى
ــتــظــاهــرين ولــقــائــهم بــشــكل ا
مـبـاشـر واالستـمـاع لـطـلـبـاتهم .
هدي في كلمة القاها وقال عبد ا
خالل اجلــلــســة االســتــثــنــائــيــة
جملــلس الــوزراء  ان (احلــكــومــة

ـعرفـة من قام ستـبـدأ حتقـيقـات 
ـتــظــاهـرين ) بــاالعـتــداء عــلى ا
مـؤكــدا ان(هـنـاك اوامــر لـلـقـوات
االمـنـيـة بعـدم اسـتـخـدام الـعنف
ــتـظــاهــرين ). واضـاف انه مع ا
تظاهرين (مستعد للذهاب الى ا
بـــدون حــــمــــايـــة وبــــدون سالح
ولــــقــــائــــهم بــــشــــكـل مــــبــــاشـــر
واالسـتمـاع لطـلـباتـهم) مـتعـهدا
ـــطـــالب ) مـــؤكــدا بـ(تــلـــبـــيــة ا
ـواجهة الـفساد االداري السعي 
الي كما تـعهد بتـقد اسماء وا
نـزيهـة وكفـوءة في اطـار الـلجـنة
رجعية الدينية التي اقترحتها ا
لتقد قـانون جديد لالنـتخابات

او تعديل القانون.
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اقـام وزيـر العـدل في حكـومة اقـليم
كــردســتــان دعــوى قـضــائــيــة لـدى
احملــكــمـة االحتــاديـة الــعــلـيــا ضـد
رئــيس مــجـلـس الـنــواب االحتـادي
لــلــطــعن بــقــانـون رقم  14 لــســنــة
 2019 قــــانــــون الــــتـــعــــديل االول
لـــقـــانـــون انـــتـــخـــابــات مـــجـــالس
نتظـمة في اقليم احملـافظات غيـر ا
واالقــضــيـة الــتــابـعــة لــهـا رقم 12
لــســنـة  2018 عــادا مـواد قــانـون
الــتـعـديل تــشـكل تـنـاقــضـا الحـكـام
الــدســتــور وقــواعــد االنــتــخــابــات
ـقــراطــيـة الــعــامـة ومــبــادىء الــد
واحلــقـوق االســاسـيــة الـواردة في
الـدستـور  مطالـبا بـالغاء الـتعديل
لـكـونه بـاطـال اسـتـنـادا لـلـمادة 12
مـن الــــدســـــتـــــور. وجـــــاء في نص
الـــدعــوى الـــتي اطـــلــعت عـــلــيـــهــا
(الـزمـان) امس ان (التـعديل اوجب
تـلـكا  لـبطـاقة ان يـكـون النـاخب 
انــتـخـابـيــة مـحـدثـة بــارومـتـريـا –
ــوالـيـد طــويـلــة االمـد  – مــا عـدا ا
اجلــديــدة تــولـدات 2000 و 2001
و   2002 امـا الناخب الـذي يحمل
بـطـاقة قـصـيرة االمـد فـسيـحرم من
حــقه االنـتـخـابي اال في حـالـة عـدم
وصـــول نــســبـــة تــوزيع بـــطــاقــات
الـنـاخبـ البـايـومتـريـة الى نسـبة

ئة في اي دائرة انـتخابية)  75بـا
مــوضـحــة ان (ذلك يـحــرم الـنـاخب
ـا لم يكن له يد مـن حقه وتقـييده 
ـمارسـة حقه فـيه اذ يـشتـرط علـيه 
في االنــتــخـاب ان تــفــشل لــبـجــهـة
ـسؤولة في ايصـال  نسبة توزيع ا
الــبــطــاقـات طــويــلــة االمـد الى 75

ـئـة وهـذا الشـرط يـتـعارض كع بـا
ـــبـــدأ الــدســـتــوري والـــقـــانــوني ا
الــقـاضي بــأن تـكــون االنـتــخـابـات
عـــامــة) مـــضــيــفـــة ان (تــصـــنــيف
الــنـاخـبــ بـحـسب الــوثـائق الـتي
يـحوزونها ومنح حق االنتخاب او
حــجـبه اسـتــنـادا الى ذلك يــتـنـافى

ــســاواة واحــكـــام الــدســتــور في ا
ـشاركة في وتـكافـؤ الفرص وحق ا
الـشؤون العـامة والتمـتع باحلقوق
الـسـيـاسـيـة). ولـفـتت الـدعـوى الى
ان(الـبطاقة البايومـترية مستحدثة
حــديــثـا ولـم تـعــمم بــشـكـل كـامل)
ـشرع مـشيـرة الى انه(كان على ا
مــــعــــاجلــــة اخلــــلل في الــــوثــــائق
ـــعـــتــــمـــدة واكـــمـــال الـــنـــواقص ا
ومـعـاجلـة الـسـلـبـيـات قـبل تـشريع
الــــقـــانــــون)  مـــحــــذرة من ان ذلك
(سـيـؤدي حـتمـا الى حـرمـان اعداد
كــبــيــرة من الــنــاخــبـ مـن حـقــهم
ــؤســسـات بــســبب قــصــور عــمل ا
احلـــكــومــيــة اخملـــتــصــة).وبــشــأن
مـشاركـة النـازح في االنـتخـابات
حـــذرت الــدعــوى من ان الـــتــعــديل
سـيـؤدي الى حـرمـان اعـداد كـبـيرة
ـــشــاركـــة في مـن الــنـــازحـــ من ا
ادة 16 االنـتـخـابات اذ تـضـمـنت ا
ــــعـــدل اخلـــاصـــة مـن الـــقـــانـــون ا
ـادة  47 مـن الـقــانـون بــتــعــديل  ا
االصل (تـخصيص مراكز انتخابية
او مــحــطـات مــحـددة لــلــمـهــجـرين
والـنازح في دوائرهم االنتخابية
ـدن احملـررة بـاسـتـخـدام بـطـاقة بـا
الـناخب احملدثة بارومـتريا ) الفتا
ـــادة بــالـــشـــكل الـى ان (تــعـــديـل ا
ــذكـور  بـفـتـح مـراكـز انـتــخـابـيـة ا

دن لـلـنـازحـ في او بـالـقـرب من ا
الــتي نــزحــوا مـنــهــا ســيـؤدي الى
حــرمـان الـغـالـبــيـة من االنـتـخـاب 
ـادة  47من مــشـيـرة الى ان(نص ا
الـقانون قـبل تعديـلها اكـثر توفـيقا
وانــسـجــامـا مع الــقـواعــد الـعــامـة
لالنـتخابات واكثر حتـقيقا لضمان
مــشـاركـة اكـبـر عــدد من الـنـاخـبـ
ألنـــهــــا تـــنص عـــلـى فـــتح مـــراكـــز
انتخابية للمهجرين والنازح في
مـناطق وجودهم أي مـحل سكناهم
خـالل مــدة الــهــجــرة والــنـزوح ألن
ــدن الـتي نــقــلـهم الـى مـراكــز في ا
نــــزحـــــوا مــــنــــهـــــا ســــيــــؤدي الى
ــــشــــاركــــة في احــــجـــــامــــهم عـن ا
االنـتـخـابات). ولـفـتت الـدعوى الى
ـــهـــاجـــر من (حـــرمــــان الـــنـــزح وا
اعـتماد البطاقـة احملدثة بارومتريا
) مـــؤكـــدة ان(نـــقل الـــنــاحـــ الى
قـامة بـالقرب ـراكز االنـتخـابيـة ا ا
ـــدن الــتـي هـــاجـــروا مـــنـــهــا مـن ا
بــيــسـيــارات عـســكــريـة وســيـارات
الـــشـــرطــة فـي جــو اليـــشـــعـــر فــيه
الناخب النازح باالمان واالطمئنان
سـيـؤدي الى  احجـام اعـداد كبـيرة
ــــــــشـــــــاركــــــــة في مـــــــنــــــــهـم عن ا
االنـــتـــخـــابـــات).وابـــدت الـــدعـــوى
ادة 12 ـا جـاء في ا االسـتـغراب 
ــتــضــمــنـة من قــانــون الــتــعــديل ا

الــتـــزام مــفــوضــيـــة االنــتــخــابــات
بـ(تـدقيق ومطابقـة سجل الناخب

ـــوعـــد اقـــصــاه 13 فـي كــركـــوك 
كـــــــــانــــــــون االول  2020 فـي ح
يـفتـرض ان جتري االنـتخـابات في
االول مـن نـــــــنـــــــيـــــــســــــان 2020 
مـتـسـائلـة ان (الـتـدقيق يـكـون بـعد
عـملـية االنـتخـابات بـثمـانيـة اشهر
فــمـــا اجلــدوى من الــتــدقــيق بــعــد
عـمـلـيـة االنـتخـابـات?) مـضـيـفة ان
عدل اليسـمح للمواطن الـقانون ا
ــنــاطق ــرحـــلــ الى كــركــوك وا ا
االخــــرى لـــــغــــرض الــــتـــــغــــيــــيــــر
غرافي باالدالء باصواتهم في الـد
ـــذكــورة وهـــذا يـــعــني ـــنـــاطق ا ا
تــــكــــريس ســــيــــاســــة الــــتــــغــــيــــر
ــــــغـــــرافـي لــــــلـــــمــــــنــــــاطق الــــــد
ــذكــورة.ورأت الـوثــيــقــة انه كـان ا
عـلى قانون الـتعديل ضـمان حقوق
مــواطـني الــوحـدات االداريــة الـتي
كـانت ضمن حدود محـافظة كركوك
قبل  2003 واحلـاقها بالسليمانية
ـــشـــاركـــة في وصـالح الـــدين في ا
انـــتـــخـــابـــات مـــجــلـس كـــركــوك  .
وشـــددت عـــلى ان عـــدم الـــســـمــاح
ــــواطــــني كــــركــــوك مـن ســــكــــنـــة
ــسـتـقــطـعـة) الــوحـدات االداريـة (ا
يـعـد تــكـريـسـا لـسـيـاسـة الـتـغـيـيـر

غرافي) بحسب الدعوى . الد
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صـوت مــجـلس مــحـافــظـة بــغـداد
امس على قبول استقالة احملافظ
فالح اجلـزائـري بـعـد اسبـوع من
ـها. وقال مـصدر لـ (الزمان) تقد
ان (اجلــزائـــري قــدم اســـتــقـــالــته
الســـبــاب صـــحــيـــة وان مـــجــلس
احملافظة قبلها باالجماع) مشيرا
الى ان (االســبـاب الــصــحــيـة هي
ـــــعـــــلن فـي تـــــقــــد الـــــعـــــامل ا
االستـقالة) فـي اشارة الى وجود
اســبــاب اخــرى مــجــهــولــة واكـد
ـــصـــدر ان (ثالثـــة اعـــضـــاء من ا
مجلس احملـافظة يـتنافـسون على
نصب بعـد ان فتح اجمللس باب ا
ـدة خـمـسـة ايام لـشـغل الـتـرشح 
رشح نصب ) واشار الى (ان ا ا
ـــنــافس الـــســابق اجلــديـــد هــو ا
للجزائري العضو صادق الزاملي
من كـتـلـة دولــة الـقـانـون). وخـول
اجملـلس نــائب احملـافظ لــلـشـؤون
االداريــة كـــر خــلف لـــتــســـيــيــر
اعـمــال احملـافــظـة حلــ اخـتــيـار
ـصدر (ان مـحـافظ جـديـد. وقـال ا
ـقـبل سـيـشهـد عـمـلـية اخلـميس ا
االخـتيـار وفي حـالـة عـدم اكـتـمال
النـصـاب فان اجـتـماعـا للـمـجلس
ـقــبل لـهـذا سـيــعـقـد يــوم االحـد ا

œ«bGÐ k U×  W UI²Ý≈ ‰u³

WO×  »U³Ý_
الــغـــرض). وكــان اخـــر فــصل في
عمـلـيات الـتـغـييـر في هـذا اجملال
قـد شـهـدته مــحـافـظـتـا بـابل وذي
ـدن الـعـراقـية قـار. وتعم جـمـيع ا
اصـوات تــدعــو لـلــتـهــدئــة وحـقن
متـلكات الدماء واحملـافظة عـلى ا
الـعـامـة واخلـاصـة واقـتـرح زعـيم
ائتالف الـوطـنـية عـلى الـرئـاسات
الـثالث ايـاد عالوي خــطـة فـوريـة
العـادة االوضـاع الــطـبـيــعـيـة الى
ـــدن الــتي شـــهـــدت تــظـــاهــرات ا
شعـبيـة عـفويـة. ودعا عالوي الى
جتـــمــيـــد مـــجــالـس احملــافـــظــات
وتـخـويل رئـيس الـوزراء اخـتـيـار
محافظ جـدد حتى لو كانوا من
. فـيـمـا قال الـضـبـاط الـعـسـكـريـ
رئــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمــد
احلـــلـــبـــوسي ان الـــتـــهـــدئـــة هي
ـــــفــــتــــاح الـــــذي يــــحــــقـق فــــيه ا

العراقيون مطالبهم).
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا الى ذلك  دعت ا
سـتـقـلة لـالنتـخـابـات النـاخـب ا
في مـحـافــظـتي كـركــوك ونـيـنـوى
الى مــراجــعــة مــركــز الــتـســجــيل
القريب من محل اقامتهم لتحديث
بياناتهم الـبايومتـرية. وقال بيان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس (ان
ـفوضـيـة حتث الـنـاخـبـ الذين ا
لم يحدثـوا بياناتـهم البايـومترية

الـى مـــــراجـــــعـــــة اقـــــرب مـــــركــــز
لــــلـــتـــســــجـــيـل لـــتـــحــــديث هـــذه
ــفـوضــيـة الـبــيــانـات) وحــددت ا
اخلامس عشر من الـشهر اجلاري
كآخر موعد الجناز هذا التحديث.
ــواطن مـعه عـلى ان يــصـطــحب ا
الــوثـــائق الــثـــبــوتــيـــة. واعــلــنت
فوضيـة عن البدء يـتسلم قوائم ا
مـرشـحـي االحـزاب والـتــحـالـفـات
االنـــتــخـــابــيـــة اجملـــازة رســمـــيــا
ــرشــحـون ــنــفـردة (ا والـقــوائم ا
ستقلون) الراغب في الترشيح ا
النـتـخـابـات مــجـالس احملـافـظـات
ـرتبطـة باقليـم لسنة 2020 غير ا
وقـالت ان (هــذه الـعـمــلـيــة سـتـتم
بدءا من 8 تـشـرين االول اجلـاري
ولــغــايــة  5 من تــشــرين الــثــاني
قـبل). وكـان قـد اعـلن عن اجراء ا
انتـخـابـات احملافـظـات في شـباط
ان ـقـبل فـيـمـا تـتـجه نـيـة الـبـر ا
لـــتـــجــمـــيـــد او الـــغـــاء مــجـــالس
احملـافــظـات احلــالـيــة اسـتــجـابـة
تظاهرين خالل لقائهم طالبات ا
ـــان اول امس في مــــبـــنـى الـــبــــر
رئــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمــد
ـفــوضـيـة احلـلــبـوسي. ومــددت ا
تسـجـيل االحزاب الـسـياسـية الى
 15 تــــــــشـــــــريـن االول اجلـــــــاري

والتحالفات الى  25 منه.
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ـنــتــســبـ دعت وزارة الــدفــاع ا
ـفـسـوخـة عـقودهـم الى الـعودة ا
الى وحــدات بــديـلــة الســتـئــنـاف
خدمـتهم العـسكـرية وفـقا جلدول
اعلـنـته امس .وقـالت الوزارة في
فسوخة عقودهم بيان ان (على ا
من اجليش  منذ تاريخ االول من
حــــــزيــــــران   2014 صــــــعــــــودا
ـــبـــاشـــرة بــــااللـــتـــحـــاق فـــورا ا
بالـوحدات الـبديـلة عن وحـداتهم
ـهـيــكـلـة) مــوضـحـة الــسـابـقــة ا
ـشاة الثـانية ان(منـتسبي فـرقة ا
ــشــاة 16 ــتــهــيــكــلــة وفــرقــة ا ا
اجلـديدة يـلـتـحقـون الى  نـيـنوى
ـتـهيـكـلة ـشـاة الثـالـثة ا وفـرقة ا
ـشـاة  15 اجلـديـدة في وفـرقــة ا
ــشـاة الـرابـعـة نـيــنـوى  وفـرقـة ا
ــشـاة 20 ــتــهــيــكـلــة  وفــرقــة ا ا

ـشـاة االولى ـتـهـيـكـلـة وفـرقـة ا ا
اجلــديـدة في االنــبـار). مــضـيــفـة
ــفــســوخــة عـقــودهم فـي مـا ان(ا
يـخـص بـقـيــة صـنـوف االســلـحـة
يـــكــون الــتـــحــاقــهـم الى مــقــرات
الــقــيــادات اجلــويــة والــبــحــريــة
وطيران اجلـيش والدفاع اجلوي
 ابــتـداء من يــوم امس الــسـادس

من الشهر اجلاري)   
الـى ذلك اعـــلن وزيـــر الـــتـــعــلـــيم
الـعـالي والـبــحث الـعـلـمي قـصي
الــسـهــيل عـن وجـود نــحــو الـفي
درجة وظـيـفيـة بانـتـظار اطالقـها
حلـمـلـة الشـهـادات الـعـلـيـا. وقال
الـسـهـيل في تـصـريح تـلـفزيـوني
امـس ان (الـــــوزارة ال تــــمـــــتـــــلك
احـصــائـيـة دقــيـقـة بــشـأن اعـداد
حـمـلـة الـشهـادات الـعـلـيـا وتـفـيد
بــعـــضــهــا الى وجـــود نــحــو من
شـخص ثالثــة الى اربــعــة االف 

لــكـن الــوزارة ســتــكـــشف الــعــدد
احلـقيـقي بـعد انـتـهاء اعالنـاتـها
عن الــــدرجـــــات الــــشـــــاغــــرة في
اجلــامــعــات). واكـد ان (اشــرافي
ناقلة في باشر على موضوع ا ا
الـدرجـات وقفـنـا عـلى نـحـو الفي
الية درجة بانتـظار قيـام وزارة ا
الية الالزمة ـبالغ ا لتخصيص ا
لــهـــا تــمـــهــيـــدا الشـــغــالـــهــا من
). وكـان وزيـر الـعمل ـسـتحـقـ ا
والشؤون االجتـماعيـة باسم عبد
الزمـان قد اعـلن امس عن شـمول
نحو  150 الف عاطل عن الـعمل
ـــدة ثالثــــة اشـــهـــر بــــالـــرواتـب 
وبـــتــخــصــيص يـــبــلغ نــحــو 78
مليارا و 500 مليون دينار. واكد
ان الـــوزارة اجنــزت الــســـيــاســة
االستراتيجية للتشغيل منذ ستة
ـهـا الى مـجلس اشـهر و تـقـد

الوزراء لالقرار. قصي السهيل 

اجلـــديـــدة في نـــيـــنـــوى وفـــرقــة
ـتــهـيــكـلــة  وفـرقـة ـشـاة  12 ا ا
ـشـاة  14 اجلـديــدة في قـضـاء ا
ـــشـــاة 18 مـــخـــمــــور وفـــرقــــة ا
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حــدد الــسـيــاسي اخملــضـرم مــعـاذ
عـبد الـرحيـم خطـوت النـهاء ازمة
الـــتـــظـــاهــرات االولـى اســـتـــقـــالــة
احلـكـومة وتـكلـيف حـكومـة مؤقـتة
مـن رئيس وخمس وزراء مـقتدرين
ـدة ســتـة اشــهـر  بــادارة الـدولــة 
حتـت رقـــابـــة فـــريق من اخلـــبـــراء
ـشــهـود لـهم بـبـنـاء والــقـانـونـ ا
تـاريـخ الـعراق تـعـمل عـلى تـهـدئة
االوضــاع وانـهـاء الـعـنف وتـنـفـيـذ
طـــلــبــات احملــتــجــ  واخلـــطــوة
الـثـانيـة تبـدأ برسـم مرحـلة تـنمـية
ــالــيـة ــوارد ا شــامــلــة تــسـتــغل ا
الـوفيرة واخلـبرات الهائـلة للبالد
واجـراء انـتخـابات حـقـيقـية تـهيئ
بــشـكل صــحـيح ارضــيـة مــشـاركـة
ــقــاطــعـة واســعــة وضــمــان عـدم ا
الـكـبـيـرة  وتـنـبـثق حـكـومـة خالل

سـنة واحدة من رئـيس وأحد عشر
وزيــرا يـــتم اخــتــيــارهم من جــيل
الـشـبـاب اصـحـاب االخـتـصـاصات
ـتــقـدمـة  تــضع خـطـة الــنـادرة وا
اصـالح وانــــتــــشــــال من الــــفــــقــــر

والـبطالـة تنقذ خالل عـام النهاء
التراجع احلاد واقامة دولة قوية 
مــشــيــرا الـى ان (عـلـى عــادل عــبـد
ــهـدي ان ال يـنـسى اعــتـقـاله عـام ا
 1963بـــزمن عــبــد الـــكــر قــاسم
عـندما كان عضوا في حزب البعث
 وخــرج لــلـتــظـاهــر حــيـنــهـا وزج
ــــوقف يــــتـــجـــدد بــــالــــســـجن  وا
والـــتــاريخ يــعــود لـــنــراه يــســجن
ويـالحق ويــقـــمع ويــامـــر بــاطالق
الــرصــاص عــلى الــشــبــاب وحـتى
عـــلى الــنــســاء ). وطــالب الــكــاتب
والـصـحفي عـبد احلـميـد العـماري
بـايقاف اجراءات ما وصفه بالقمع
الـــتي قــامـت بــهــا قــوة مـــســلــحــة
بـاعـتـداءات عـلـى مكـاتـب الـقـنوات
باشر الـفضائـية الدولـية والنـقل ا
بـالعاصمة بغداد والتهديد بالقتل
ودعـا الى اسـتقالـة احلكـومة وحل
ــان عــادا ايــهـــمــا الــطــريق الـــبــر

ـأزوم وتـسـلـيم لــتـهـدئـة الـوضـع ا
الــبالد حلـكـومـة مـؤقـتـة  وقـال ان
(مــا يـجــري حـالـيــا تـضـيـق لـعـمل
الــصـحـافـة وخــرق لـلـمـادة  38من
الـدسـتور الـعـراقي النـافـذ وتهـديد
لـالســـتـــقــرار  وعـــودة لـــســـلـــطــة
دكــتـاتــوريـة اكــثـر عــنـفــا من حـكم
الــــــنــــــظـــــام الــــــســــــابق ونــــــسف
ـقراطـية وكـل جود الـتهـدئة  الـد
ــبــادرات ايـــجــاد مــخــرج ومـــوت 
لالزمة)  مـؤكدا ان (ارادة الـشباب
الــثـائــر بـسـيــطـة تـتــمـثل بــايـجـاد
الـــرزق ولــقــمـــة الــعــيـش والــعــمل
وتــوفـيــر اخلـدمـات وايــقـاف نـهب
ثـروات الـبالد ووضع حد لـلفـساد
ولـم يـذهب الـرجـال لــقـتـال تـطـرف
وارهـاب داعش ويـسـانـدوا الـدولة
واحلـكومـة من ان ان يـقلـوا وتهان
كـرامـتهم ويالحـقـون بالـقمع  وان

احلرية تتحقق بالنهاية ).
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ـتقـاعـدين دعـا مـصـرف الـرافديـن ا
دنـي والعسـكري الى كـافة من ا
ـسـتـحـقـات مـراجـعـة مـنـافـذ تـوزيع ا
لـتسلم رواتبهم لـشهر تشرين االول.
ــــــتـــــــقــــــاعـــــــدين وكـــــــان االف مـن ا
مــســتــخــدمي بــطــاقــة كي كــارد قــد
حـرموا من رواتـبـهم بـسبب تـأخـرها
نــتـيـجـة قـطع خـدمـة االنـتـرنت. وقـال
ــصـــرف لـ (الــزمــان) مـــصــدر في ا
ــتــقــاعــدين ــســتــطــاع ا امس انه (
جـمــيــعــاً مـراجــعــة مـنــافــذ الــتـوزيع
عضلة قطع لتسليم رواتبهم جتاوزاً 
ــصـرف االنــتـرنت). امــا بــالـنــســبـة 
الــــرشــــيـــــد فــــقط جنـح في تــــزويــــد
تـقاعدين حمـلة بطاقـة ماستر كارد ا
(نــــخــــيل) بــــرواتــــبـــــهم. ويــــخــــشى
ـنافذ متـقاعـدون من قيـام اصحاب ا
من اسـتـغالل هــذه الـظـروف لـفـرض

رسوم جباية مضاعفة.  معاذ عبد الرحيم 
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