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طـــــالب مـــــتـــــظــــاهـــــرون خالل
اشــتـبـاكـات وقـعت بـالـقـرب من
جـــســـر الـــشــــهـــداء اجملـــتـــمع
ــنــظــمــات الــدولــيـة الــدولي وا
بــالـتـدخل وايـقـاف مـا وصـفـوه
بــحـمالت قــمع واعـتــقـاالت تـتم
بـحـقـهم وشـهـدت بـغـداد امس
احـتـجـاجات بـالـقـرب من جـسر

ا دفع قوات الشغب الشهداء 
الـى اطـالق الـــــــــرصـــــــــاص في
الـــهــــواء لـــتــــفـــريـق اجلـــمـــوع
احملـــتــشــدة  بـــحــسب شــهــود
عيان اكدوا ان (الـقوات االمنية
اطـــلـــقـت الـــرصـــاص احلي في
تظاهرين عند الهواء لتفريـق ا
جـسـر الـشـهـداء) واضـافوا ان
(احملـتـجـ قامـوا بـقـطع حـركة
الـــســــيـــر بــــالــــقـــرب من وزارة
الـصـحـة عـلـى خـلـفـيـة االشـباك

الــذي حـدث بــالـقــرب من جـسـر
الـشـهـداء بعـد اسـتـخـدام قوات
سيلة للدموع الشغب القنابل ا
لتـفريق احلشـود هناك) الفت
الى ان (الـقـوات االمـنـيـة كـثفت
مـن انــتـــشــارهـــا بــعـــد احــداث
امــس فــي حـــــــــــــ طـــــــــــــالـب
تظاهرون القريبون من موقع ا
احلـــــادث اجملـــــتـــــمع الـــــدولي
ــيـة بـالـتـدخل ـنـظـمـات اال وا
وايـقـاف مـا يـحـدث من حـمالت

ـطـالـبـ قــمع واعـتـقـال بـحق ا
بـــاحلــقــوق بــطـــرق ســلــمــيــة).
واغـلـقت الــقـوات االمـنــيـة مـنـذ
بــدء االعــتــصــامـات فـي بــغـداد
جـسـري اجلــمـهـوريــة والـسـنك
وفي تــطــور الحق عــنــد عــبــور
احملتج جسر االحرار بأجتاه
العالوي حيث دارت اشـتباكات
بــــــ الـــــــقــــــوات االمــــــنــــــيــــــة
ـتظـاهـرين اغلق عـلى اثـرها وا
جسـر االحرار ومن بـعده جـسر

الشهـداء. ودخلت االعتـصامات
يـومـهـا الـرابع عـشـر فـي بـغداد
واحملافظـات . وكانت مفـوضية
حـقــوق االنـسـان قـد اعـلـنت عن
وقـــــوع عـــــدد مـن الـــــشـــــهــــداء
واالصــابـات تــقـدر بــاالالف بـ
ـــتـــظــاهـــرين.  وفي صـــفــوف ا
الـنــاصـريـة  اغــلق مـحــتـجـون
مــصـافــة نــفـطــيــة في ذي قـار 
واضــــاف شـــــهــــود عـــــيــــان ان
(محـتجـ منـعوا شـاحنات من
ا ادى ـصـفـاة  الـدخـول الى ا
الـى نــــــقـص بــــــالـــــــوقــــــود في
احملـــافــظـــة). وفـــرقت الـــقــوات
عتصم في محافظة االمنية ا
كربالء . وبـحسب شـهود عـيان
فــان (الـقــوات االمــنــيــة اقـدمت
ـــتـــظــــاهـــرين عـــلـى تـــفـــريـق ا
ــــــــوجـــــــودين فـي ســـــــاحـــــــة ا
االعـــتــــصـــام وبـــعــــد انـــتـــهـــاء
الصدامات عاد احملتجون الى
كان). كما نظمت العتبة نفس ا
احلسيـنية في احملافـظة محفال
قـرأنــيـا فـي سـاحــة االعـتــصـام
تـرحــمـا عــلى ارواح الـشــهـداء
فيما اوقدت الـشموع على طول
ـؤديــة الى الـسـاحـة  الــطـرق ا
في ح جـرى تشـييع الـشهداء
الــذي سـقـطـوا فـي الـتـظـاهـرة .
ونـظم طـلـبـة وخـريـجـو جـامـعة
كـربالء حمـلـة حتت عـنوان (كن
ديـنة نـظيـفا) من اجـل اظهـار ا
بـــالـــشـــكـل الـــذي يـــلـــيق بـــهـــا

تظاهرين. وبا
 الـى ذلك وصـف اخلـــــــبـــــــيـــــــر
بـالشـؤون السـتراتـيجـية سـليم
االمـام مـايـحـدث بـالـعـراق بـانه
ـرحـلـة انـتـقـالـيـة تـعـيد مالمح 
مسار الـبالد الى طريق احلرية
. وقـال االمـام في بـيـان اطـلـعت
عــــــلـــــــيه (الـــــــزمــــــان) امس ان
(مـــايـــحـــدث بـــالـــعـــراق مالمح

ـرحـلـة انـتـقـالـيـة تـعـيـد مـسـار
الــــبـالد الى طـــــريـق احلـــــريــــة
بسواعد شبـاب ساحة التحرير
ـنـتـفـضـ بـبـغـداد ومـناطق وا
جـنوب الـعـراق). واشار الى ان
(خـروج الـتـظـاهـرات الـغـاضـبة
جـاء نـتــيـجـة انـعــدام مـقـومـات
احلـيــاة وارتـفــاع نـسب الــفـقـر
والـبـطــالـة وانـتــشـار االمـراض
اخلــطــيـــرة وتــراجع الــتــعــلــيم
قـال والــتــربــيــة). من جــانــبه  
ـيزان لـدعم حكم رئـيس مركـز ا
الـــقـــانـــون حـــازم الــصـــافي ان
الــسـلــطـة الــقـضــائـيــة امـامــهـا
مـسـؤولـيـة شــرعـيـة وقـانـونـيـة
الحـقـة مـسـتــخـدمي مـطـلـقي
الــــرصــــاص عــــلى الــــشــــبــــاب
. واكـد الـصـافي في الــسـلـمـيــ
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس انه
(امــام الــســـلــطــة الــقـــضــائــيــة
مـسـؤولـيـة شــرعـيـة وقـانـونـيـة
الحـقـة مـسـتــخـدمي مـطـلـقي
الــــرصــــاص عــــلى الــــشــــبــــاب
الـسـلمـيـ وعلى االدعـاء الـعام
حتريك الدعـاوى اجلنائـية ضد
من امـــــر بـــــذلك) واضـــــاف ان
(ازحـــــاق ارواح احملـــــتـــــجـــــ
الــبــاحــثــ عن لــقــمــة الـعــيش
والـــرزق والــضـــغط الـــشـــعــبي
واجلـمـاهيـري سـيـحقـقـان دولة

قوية) على حد تعبيره . 
مـطـالـبا بـ (دور اكـبـر وحـقـيقي
هنيـة والنزول بقوة للنقـابات ا
السـنـاد الشـبـاب احملـتج  وعدم
ـكـتـوبـة االكـتـفـاء بـالــبـيـانـات ا
والـتـوجه لــلـمـحــاكم اجلـزائـيـة
الـعـراقـيـة والــدولـيـة والـضـغط
عــلى اجملـتـمع الــدولي والـعـالم
لـــتــخــلـــيص الــبالد مـن الــظــلم
والـسـمـاح للـعـراقـي بـأخـتـيار
وطــــــنـــــا بــــــعــــــيــــــدا عن تــــــلك

االحــــزاب). 
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اعــلــنت وزارة الــنــقل عن تــســيــيـر
قـطار من بـغداد الى قضـاء سامراء
لـنقل زوار االمام احلسن العسكري
عـلـيه الـسـالم بـذكـرى اسـتـشـهاده
الــتـي تــصــادف الــيــوم اخلــمــيس.
وقـال بيان امس ان (القـطار انطلق
بـايـعاز من الـوزيـر عبـداللـه لعـيبي
ـــنــطــقــة ــيــة  من احملـــطــة الــعـــا
الـــعالوي في الـــســاعــة الـــعــاشــرة
صــبــاحــاً نــاقالً مــئـات الــزوار الى
قـضـاء سـامـراء الداء مـراسـم زيارة
االمـام احلسن العسـكري). وشكلت
مـــحــــافـــظـــة صالح الــــدين غـــرفـــة
عـمـليـات لتـوفـير اجلـوانب االمنـية
والــصـحـيــة واخلـدمـيـة لــلـزائـرين.
وقـال قائـد عمـليـات سامـراء اللواء
الـركن عـمـاد الزهـيـري في تـصريح
امـس ان (قـيـادة عـمـلـيـات سـامـراء
عــقــدت مـؤتــمـرا مــوســعـا من اجل
وضع الـترتيبات النهائية اخلاصة
بــتــأمــ الـزيــارة) مــشــيـرا الى ان
(اخلــطــة اعــتـمــدت مــجــمــوعـة من
ـسـتنـبـطـة من اخلطط االجـراءات ا
الـعـسـكـريـة الـتي  اعـتـمـادها في
الــزيــارات الـســابـقــة). واضـاف ان
ـشـاركـة جـمـيع (اخلـطــة سـتـنـفـذ 
قـطـعات وزارتي الـدفاع والـداخلـية
اضـافة الى هـيئة احلـشد الـشعبي
فــضال عن تـفـعـيل دور احلـكـومـات

احملــــلــــيــــة والــــوحــــدات االداريــــة
ــقـــدســة فــضال عن والـــعــتــبــات ا
تـــوفـــيـــر دعـم من قـــيـــادتي اركـــان
ــشــتــركـة اجلــيش والــعــمــلــيــات ا
وقف) بـقـطعـات اضافـيـة لتـعزيـز ا
ولـــفت الـــزهـــيـــري الى ان (قـــيــادة
الــعــمــلــيــات تــبــنت بــهــذا الــشــأن
عـملـيات اسـتباقـية اذ بـدأت القوة
اجلـويـة وطـيـران اجلـيش بـتـنـفـيـذ
عـــمـــلـــيـــات نـــوعـــيـــة داخل قـــاطع
الــعـمـلـيــات والـقـطــعـات االرضـيـة
ـــنـــاطق واجـــراء عـــمـــلـــيـــات في ا
اخلــالـيـة واحلـدوديـة) كـاشـفـا عن
(إلـقـاء الـقـبض عـلى عـدد كـبـير من
ـطلـوب اضـافة الى تـنفـيذ خـطة ا
كـــمـــائـن). واكـــدا (وجـــود تـــعــاون
وتــنـسـيق مع الــوكـاالت واالجـهـزة
االمــــنــــيــــة اخملـــــتــــلــــفــــة حــــسب

االخـــتــصـــاص من االمن الـــوطــني
واســتـخـبــارات الـداخـلــيـة وجـهـاز
اخملـــابـــرات الـــوطـــنـي ومـــديـــريــة
االسـتخبارات العـسكرية فضال عن
حتـــديــد خـــطط اخـــرى الى جــانب
اخلــطــة االمــنــيــة واخلــدمــيــة) من
جــانـــبه ذكــر قــائــمـــمــقــام قــضــاء

ســــامـــراء مــــحـــمـــد خــــلف انه (
تـشكيل غرفة عمـليات شاركت فيها
جــــمـــيع الــــدوائـــر اخلـــدمــــيـــة في
الــقـضـاء من اجل تـقـد اخلـدمـات
اخملــتـلـفـة الى الـزائــرين وتـسـهـيل
انـــســـيـــابـــيــــة مـــرورهم الى داخل
ســامـــراء والــعــمل بــالــتــعــاون مع
الـقيادات االمـنية اخملـتلفة من اجل
اجنـاح الزيـارة). وافاد مـدير قـطاع
قـضــاء الـدجـيل احـمـد عـبـد االمـيـر
بــان (الــقـطــاع انـهـى اسـتــعـداداته
الــطــبــيــة والــعالجــيــة الــصــحــيــة
اخلــاصــة بــالــزيــارة الـتـي شـمــلت
تـنصـيب مفـارز طبـية عـلى الطريق
الـرابط بـ بغـداد وسـامراء ونـشر
عـــيــــادات مـــتـــنـــقــــلـــة مع رفـــدهـــا
ـسـتلـزمـات الطـبـيـة الكـافـية من بـا
اجـل تـقــد افــضل اخلــدمــات الى
الـــزائـــرين وااليـــعــاز الـى وحــدتي
االعالم وتــعـزيـز الــصـحـة لــتـأخـذا
دوراً تــــوعـــويـــاً وارشــــاديـــاً وحث
الـزائـرين على عـدم تنـاول االطعـمة
ـيــاه غـيـر ــلـوثــة وا ــكـشــوفـة وا ا

عبأة بقنان). ا
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طـــــالب مـــــحـــــافظ ذي قـــــار عــــادل
الـدخـيـلي  بـتـشـكـيـل هـيـئـة لـلراي
ـــشـــكالت اليـــجـــاد حـــلـــول انـــيــة 
احملـافظة وتسهيل الـتنفيذ الفوري
ــــتــــظــــاهــــرين ضــــمن ــــطــــالـب ا
ـــتـــاحـــة. وفــاحت الـــصـالحـــيـــات ا
الــــــدخـــــيــــــلي فــــــروع االحتـــــادات
والـــنــقــابـــات في احملــافـــظــة امس
االول (لـتـسـمـية اعـضـاء من قـبـلهم
لـتـشـكـيل هـيئـة رأي تـتـابع مـطالب
ـتـظاهـرين وتـدرس بشـكل واقعي ا
ـــشـــكالت الـــتي تـــعـــاني مـــنـــهــا ا
احملــافـظـة وطــرح احلـلـول الالزمـة
لــهـا بـشـكل مـبــاشـر لـلـوصـول الى

واقـع افـــضـل وفق الــــصالحــــيـــات
ـمـنوحـة لـلمـحـافظ). واضاف انه ا
(يـــجب االســـتــمـــاع لــكل وجـــهــات
الــــنــــظـــر مـن ابــــنـــاء احملــــافــــظـــة
اخملـلصـ والعـمل بروح اجلـماعة
ــشـروعـة ــطـالب ا حــتى حتـقــيق ا
ـــتــعــلـق مــنــهـــا بــالـــصالحــيــات ا
ـمنـوحة مع اسـتمـرار اخملاطـبات ا
مـع اجلــهـــات اخملـــتــصـــة اليـــجــاد
مـعـاجلـات حقـيـقـية وسـريـغـة التي
مـن شأنـهـا تقـد اخلـدمـة االفضل
لــــســــكـــان احملــــافــــظــــة). واصـــدر
الـــدخـــيــلـي امـــرا اداريــا بـــأعـــفــاء
قـائممقـام قضاء كرمـة بني سعيد 
صـادق عـبـد الـرضـا الـسـعـيدي من
مــــنـــصـــبـه . واكـــد الـــدخــــيـــلي ان

(االعـــفـــاء يــــأتي ضـــمن خـــطـــوات
ـؤسـسات مـسـتـمرة لـتـقـو عمل ا

احلكومية والنهوض بها).

عادل الدخيلي 

فضال دعوة الـسلطتـ التنـفيذية
ـثـلـ والـقـضـائـيــة الى ارسـال 
ـقتـرحـاتهم الى عنـهم لالسـتمـاع 
جانب خبـراء القانـون الدستوري
في اجلامعـات بإعـداد الصـياغات
الالزمة إلجراء التعديالت) داعيا
ــــدني مــــنــــظــــمــــات اجملـــــتــــمع ا
والنـقابـات واالحتـادات اخملتـصة
الى (رفــــد الـــلــــجـــنـــة بــــاالفـــكـــار
ـقــتــرحـات بــشـأن الــتــعـديالت وا
الالزمة) واشار البـيان الى (فتح
موقـعـا الكـتـرونيـا السـتقـبال اراء
ـمثـلون شرائح اجملـتـمع ومنـهم ا
تظاهرين و كذلك االستعانة عن ا
ـتـحـدة من خالل بـخـبـرات اال ا
بــعــثــتــهـــا في الــعــراق لــلــمــضي

كن).  بأجناز بأسرع وقت 

(االجـــتــمـــاع االول الـــذي عــقـــدته
ان الـلـجـنـة بـرئـاسـة رئيـس الـبـر
مـحـمـد احلـلـبـوسي ونـائـبه االول
حــــسـن الــــكــــعــــبي جـــــرى خالله
مــــنــــاقــــشــــة الـــعــــديــــد من االراء
ـــقــــتـــرحـــات لــــغـــرض اجـــراء وا
الـتعـديالت الـدسـتـوريـة اسـتـنادا
لـــلــــمـــادة  142من الــــدســـتـــور)
ــانــا مــنــا بــضـرورة واضــاف (ا
االسـتـجـابــة لـلـمـطــالب الـوطـنـيـة
وتــمـــاشــيـــا مع دعــوات الـــتــقــدم
ـــســتــوى بــالـــبالد واالرتــقـــاء بــا
ــسـتــقــبل وحلــاجــة احلــاضــر وا
ان هذه اللجنة) وتابع شكل البر
انه (تـقـرر اشـراك جلـنـة احلـكـماء
ـرجـعيـة الـدينـية الى التي دعت ا
تـشـكيـلـهـا في مـنـاقـشـات الـلـجـنة

سـلـمـيـة الـتـظـاهـر والـتـعـبـيـر عن
الرأي واخـذه كـرهيـنـة ومخـالـفته
يجب ان يواجه بشدة). الى ذلك 
وجه مــجــلـس الــقــضــاء االعــلى 
الـقـضــاة واعـضـاء االدعــاء الـعـام
بـــتــقـــد مـــقــتـــرحــات لـــتـــعــديل

الدستور . 
وجـــاء في تــــوجـــيه اجملــــلس انه
(عـلى الــقـضــاة واعـضــاء االدعـاء
العام مـراجعـة نصوص الـدستور
ـقــتـراحــات لـتـعــديـله). وتـقــد ا
ـكـلـفة ودعت الـلـجـنـة الـنـيـابـيـة ا
بـإجـراء تـعـديالت عـلى الـدسـتـور
قـد دعت الـســلـطـتـ الـتــنـفـيـذيـو
ـثـيـلـهم الـقـضـائـيـة الى ارسـال 
لـلـمـشـاركـة بـتـعديـالت الـدسـتور.
وقـــال بــــيـــان لــــلـــجــــنـــة امس ان

ـان وجرى منـذ سـنـوات الى الـبـر
الـتــصـويت عــلـيه حــيث جـاء ذلك
نتـيـجة ضـغط الـتظـاهـرات ولذلك
نراه ضغطا صحيحا دفع بأجتاه
اقــرار قــوانـــ كــانت مـــعــطــلــة)
مـشـددا عــلى (ضـرورة اســتـثـمـار
خروج الـشـعب واحتـرام الـصوت
الـهــادر واالسـتــمـاع له لــتـحــقـيق
مـطـالب عـادلـة في شـتى اجملـاالت
كــونـــهــا اســـتــحــقـــاق مــشــروع)
ـهــدي ان (الـعـراق وكـشف عــبـد ا
يدفع خالل هذه الظروف نحو 11
تريلـون دينـار لسداد فـؤائد ديون
كن حتقيق متراكمة وبالتالي ال 
االصالح في الـوضع االقـتـصـادي
مع اســـتــــمـــرار الـــتـــجـــاوز عـــلى
الـقـانـون  فـالـقـانــون يـحـتـرم في

واضاف نتـيـجة تـغـير الـظروف) 
ـهـدي (لـقـد ارسـلـنـا قـانون عـبـد ا
ـعطل مجـلس اخلدمـة االحتادي ا

لسد اشـكاالت كـشفت عن تعـثرها
او عدم فـعالـيتـها كـقضـية الـكتـلة
ـهدي ان االكـبر?) واوضح عبـد ا
(مـــجـــلس الـــوزراء كـــان قـــد قـــدم
مقترحـا لتعـديل قانون انـتخابات
مــجـــالس احملــافــظـــات النــصــاف
ستقلـ دون الللجوء الى حزب ا
ـقـعد لـكن مـعـ من اجل الـفـوز 
ـــقـــتــرح لـم يــصـــوت عـــلـــيه في ا
مجلس النـواب وبقينـا على نظام
ســـانت لــــيـــغـــو) واشـــار الى ان
ـظلـة لـلجـميع (الدسـتور اصـبح ا
بعـد االسـتـفتـاء عـلـيه واقراره في
ظــروف مـعــيــنــة وحـتـى ان كـانت
هنـاك ثـغـرات تـأسيـسـيـة مـنذ 15
عـــامــا  فـــكل الـــدول تـــعـــاني في
دســاتــيــرهـــا فــتــجــري تــعــديالت

ان يـنـافس مـهـمـا كان) وتابع ان
(هناك مطالبات مشروعة بأسقالة
احلــكـومــة وال مــانع من ذلـك لـكن
فـلــسـنـا يـجب ان يــكـون بــبـديل  
مـتـشـبــثـ بـالـســلـطـة ولـكن تـرك
الــبـالد واجلــيش والـــشـــرطــة في
فراغ دون وجود قائد عام للقوات
سلحة بـكامل صالحياته صعب ا
جـدا  واكــررهــا هـــذا االمــر يــقع
عـلى عـاتق الـكـتل اليـجـاد الـبـديل
فيحن ذلـك سنسـلم السـلطة خالل
ســاعــات لــلــحــكــومــة اجلــديــدة)
متـسائال (كـيف جنري الـتعديالت
وهل جنريها عبـر البدء من جديد
ام باالستناد الى الـيات دستورية
ــكن الــذهـاب بــهـا بــعـيـدا الـتي 
ـطـلـوبـة او الحـداث الـتـعــديالت ا

ـان  فـعـنــد طـرح فـكـرة حل الـبـر
يجب ان يـكون لـها قـبول وسـياق
واقــــعي الن دون هــــذين االمــــرين
مضيفا سترتد علـينا اخلطوات) 
(ال يخفى على احد ان التظاهرات
الـــــتي انـــــطـــــلـــــقـت في عـــــدد من
احملـــافـــظـــات مـــهـــمـــة جـــدا وفي
االجتاه الـصـحـيح كونـهـا تـسعى
ــعـاجلــة تــراكـمــات كــثـيــرة مــنـذ
سـنـوات طـوال عـلى يـد حـكـومات
متـعاقـبة) مؤكـدا (ال نـنكـرحدوث
فــجــوة بـ الــقــوى الــســيــاســيـة
واجلـــمــــهـــور بــــســـبب قــــانـــوني
االنـــتـــخــــابـــات واالحـــزاب بـــعـــد
احتكـار نتـائج االقتراع الن قـائمة
كـــبــيـــرة واحــدة بـــضـــعف اعــداد
قاعد ال تـسمح لشـخص مستقل ا
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اكــد رئـــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد
هـدي صعـوبة اجـراء انتـخابات ا
مبكرة في الوقت الراهن اال بحل
ـان وان اسـتـقالـة احلـكـومة البـر
مشـروطة ببـديل اخر مشيرا الى
ان الــتــظــاهـــرات احلــالــيــة الــتي
تــشــهــدهــا بــغــداد واحملــافــظــات
نـــاجتـــة عن حـــدوث فـــجـــوة بــ
القوى السياسية والشعب بسبب
قـانـونـي االنـتـخــابـات واالحـزاب.
ــهــدي خالل جـلــسـة وقـال عــبـد ا
مـــــشـــــتـــــركـــــة جملـــــلـس الــــوزراء
واحملـــــافـــــظـــــ اول امس انه (ال
يــوجــد شيء فـي الــدســتــور يــدل
هدي على اجراء انتخـابات مبكرة دون عادل عبد ا
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منح مجـلس الوزراء في جـلسته
الـتي عــقـدت بـرئـاســة عـادل عـبـد
هـدي وزيـر النـفط ثـامر عـباس ا
وافقة على الغضبان صالحـية ا
تـعيـ خـريـجي معـاهـد الـتدريب
الـــنــفـــطي لـــعــام 2018 – 2019
عــلى مـالك الــوزارة وشــركــاتــهــا
الــعــامـة الــرابــحـة اســتــثــنـاء من
ـوازنة واستمرار هذه تعليمات ا
قـبل. وفي ما الصالحـيـة للـعـام ا
ـشـاريـع الـصـنــاعـيـة يـتــعـلق بــا
وافق اجملـــلس بـــجــلـــســتـه الــتي
حــــضـــرهـــا جـــمـــيـع مـــحـــافـــظي
احملـافـظـات الـعـراقـيـة عـدا اقـلـيم
كـردسـتـان عـلى تـخـفـيض الـرسم
ـــادة احلـــبــــيـــبـــات الــــكـــمـــركـي 

الـــبالســـتـــيـــكــــيـــة لـــلـــمـــشـــاريع
ديرية سـجلة لـدى ا الصنـاعية ا
الـعـامـة لـلـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة او
ــســجـلــة لــدى احتـاد ــشـاريع ا ا
ـسجـلة الصـناعـات الـعراقي او ا

رعية. على وفق القوان ا
ـوافـقـة عـلى رفع وقـرر اجملـلس ا
عــبــارة (لــغــرض الــعــمل بــصــفـة
بـاحث اجـتمـاعي لـضـمـان سـرعة
االجنـــاز ودقــته). مـن الــفـــقــرة 2
قرار مجلس الوزراء ( 363 لسنة
2019) واضــافـتــهـا الـى الـفــقـرة
(/3ب) لــتـــصــبح بــالـــشــكل االتي
(مـــنح وزارة الـــعـــمل والـــشــؤون
االجتماعـية صالحية الـتعاقد مع
 1000خــــريج لــــغـــرض الــــعـــمل
بـصفـة بـاحث اجـتمـاعي لـضـمان
سـرعــة االجنـاز ودقــته من خالل

ادراج نص في مـــشـــروع قـــانــون
وازنة الـعامة االحتـادية للـسنة ا

الية 2020). ا
وفي مـــجـــال االســـتـــثـــمـــار وافق

مـــجــلـس الــوزراء عـــلى تـــخــويل
رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
ســــــامي االعــــــرجـي صالحــــــيـــــة
الــــتـــــوقـــــيع عـــــلى اتـــــفــــاقـــــيــــة
ـــتـــحـــدة بـــشــأن االمــــــــــــــــــم ا
اتــفــاقــيــات الــتــســويــة الــدولــيـة
ــنـبــثــقـة مـن الـوســاطــة. وكـلف ا
وزارة اخلـارجـيـة بــاعـداد وثـيـقـة
الـتـخـويل الالزمـة بـاسم حـكـومـة
جمهـورية العـراق لرئيس الـهيئة
الـــوطـــنــيـــة لالســـتــثـــمــار وفـــقــا

عتمدة. للسياقات ا
واقــر اجملــلس تــوصــيـة اجملــلس
الـوزاري لـلـخـدمـات االجـتـمـاعـيـة
ــوافـقـة عـلـى اعـتـمـاد مـا بـشـان ا
جـاء في وثيـقـة مـعايـيـر االسـكان
احلضري والريفي في العراق

كـمـا وافق اجملـلس عـلى تـوصـيـة

ــشــتـــرك في جلــنــة االجــتـــمــاع ا
صـادقة على الـعقود راجعـة وا ا
لــــــوزارة االعـــــمـــــار واالســـــكـــــان
والبـلديـات والـسيـد محـافظ بابل
ــشـروع والــهــيــئـة الــتــنــفـيــذيــة 
مــجـاري بــابل وجلـنــة الــتـحــلـيل
وجلـنــة فـتح الــعـطـاءات بــاحـالـة
ــــشــــروع لــــلــــمـــرحــــلــــة االولى ا
موزل للـمشـروع مجـاري احللـة ا
من القرض البـريطاني الى شركة
كـاما وشـركـائـها قـدر تـعـلق االمر

الية. بالصالحية ا
ووافـق عـــلـى مــــشــــروع قــــانـــون
ـــبــيــة الـــعــراقــيــة الـــلــجــنــة االو
واحالته الى مجلس النواب واقر
اجمللس توصية اجمللس الوزاري
لـلــطـاقـة بــشـأن شـمــول قـطـاعـات
وزارة الكـهرباء بـصالحيـة تنـفيذ
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اكـد الـناطق الـرسـمي باسـم القـائد
ـســلـحــة الـلـواء الــعـام لــلـقــوات ا
الــركـن عـبــد الــكــر خــلـف صـدور
تـــوجــيــهــات مــشـــددة تــنص عــلى
جتـنب اسـتـخـدام الـذخـيـرة احلـيـة
فـي اي مـــــواجـــــهـــــات حتـــــدث مع
ــتـظـاهـرين لــكـنه اسـتـدرك خالل ا
مـؤتــمـر صـحـفي امس بـالـقـول (لن
نـسـمح بـتـعطـيل احلـيـاة واالعـمال
نـاطق احلـيـوية كـمـا نرفض فـي ا

قطع اجلسور). 
وقـال ان (الـقـوات االمـنيـة اعـتـقلت
ـــعــدات امس  26 شـــخـــصـــا مع ا
الـتي يحملونها حاولوا قطع جسر
عـظم). واشار الى (توجيه الـباب ا

احلـكومة بفـتح مكاتب الـفضائيات
ـغـلـقـة واتـاحـة اجملـال لـهـا بـاداء ا
واجـباتـها) وشـدد على الـقول (في
الية مـحيط االماكن االقتصادية وا
ــهــمـــة حــددنــا طــبــيــعــة قــواعــد ا
االشـتباك كـما هو احلـال بالنـسبة
ــصـارف وسط ــركـزي وا لــلـبــنك ا
الـــعـــاصـــمـــة). وبـــشـــأن اجــراءات
احلـــكــــومـــة لـــتــــنـــفـــيــــذ مـــطـــالب

ــتـــظــاهــرين قــال خــلف (لــقــد  ا
تـعـي نـحو  200 الـف شاب حتى
االن فـي مختـلف الـوزارات) مؤكدا
(وقـــوع امــور ســلــبـــيــة من بــعض
ـتـظاهـرين الذين قـال ان اعدادهم ا
قـلـيلـة جدا كـمـهاجـمة بـعض الدور
الـــســكـــنــيـــة واحملــال الـــتــجـــاريــة
وحــرقــهــا. واكــد خــلف ان (خــلــيـة

االزمـة التي يرأسها رئيس الوزراء
ـهـدي وتضـم عددا من عـادل عـبـد ا
الـــوزراء في حـــالــة انـــعـــقــاد دائم
ـــوقف وتـــقـــد الــدعم لـــتـــقــو ا
الـالزم حلـمـايـة الـتــظـاهـرات ومـنع
حــصـــول خــروقــات) مــشــيــرا الى
(خــــطـــورة الــــوصـــول الـى امـــاكن
احلـقول النفطـية ومواقع الشركات
االجنبية العاملة في هذا القطاع). 
 وقـــال ان (هــذه االمـــاكن شــرايــ
حـيــويـة لالقـتـصـاد الـعـراقي الـذي
تـكبد نحو ستـة مليارات دوالر منذ
بـدء التـظاهـرات). وقال (لن نـسمح
بــاالقـتـراب مــنـهـا حــتى بـالـنــسـبـة
لـلــمـوانئ النـهـا تـؤثـر عـلى اسـعـار
الـسـلع وتتـسـبب بارهـاق مـيزانـية

 .( واطن ا
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نـظومـة الكـهربـاء على شـاريع  ا
االراضي الــعــائــدة الى اجلــهــات
احلــكــومـــيــة بــعــد اســتــحــصــال
ــبــدئـــيــة من اجلــهــة ــوافـــقــة ا ا
ـــبــائــرة ـــالــكــة ذات الـــعالقــة ا ا
اصــولـيــا وقـبـل اكـمــال اجـراءات
ــلــكــيــة الــتـــخــصــيص او نــقـل ا
شريطة الـتاكد من خـلو الشواغل
وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية
تــتــضــمن تــخـصــيص االرض او

نقل ملكيتها.
كما اقـر اجمللس توصـية اجمللس
الـوزاري لـلـخـدمـات االجـتـمـاعـيـة
بـشـأن تـخـفـيض نـسـبـة اخلـزيـنة
العامـة من ارباح شـركة ابن رشد
ـا الـعـامـة لـلـسـنـوات الـسـابـقـة 
يــــغــــطي الــــعـــجــــز في الــــرواتب

صروفة.   ا ثامر عباس الغضبان
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