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تـعلن جمعـية الهالل االحـمر العـراقي بالنيـابة عن الصـليب االحمـر النرويجي عن
اجراء مـناقصـة جتهيـز معدات اسعـاف اولي وذلك حسب اجلـدول والشروط التي
ركز الـعام علما ـكنكم احلصـول عليها من مـقر جمعـية الهالل االحمر الـعراقي ا
ان اخر موعد لقـبول العطاءات الســـــاعة الثــالثة بعـد الظـــهر من يوم اخلـــميس
كاتب اخملتصة ؤهـل من الشركات وا ٥ / ١٢ / ٢٠١٩ . على مقدمي العطاءات ا
ـطـلـوبـة تـقد عـطـائـهم داخل ظـرف مـخـتـوم يودع في ـواد ا بـتـجـارة وجتـهـيز ا
صنـدوق العـطاءات في مـقر عام جـمعـية الـهالل االحمـر العـراقي ويهـمل اي عطاء
غير مسـتوفي الشروط . لالستفسـار الرجاء االتصال على الرقم (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨)
وال تـتحمل اجلمـعية اي مسـؤولية قانـونية او مالـية عن اجراء التـعاقدات ويكون

اختيار الشركات والدفع من قبل الصليب االحمر النرويجي.

s¹d¼UE²*« vKŽ ¡«b²ŽùUÐ oOI×²K  W¹—u  WM' qÒJA¹ —U  Í– k U×

n u  c ²ð WOM _«  «uI « ∫©ÊU e «® ‡  ÊuOH$  

WÝ«—b « qODFðË ‚dD « lD  ¡«“√ ÃdH²*« 
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

ـــعـــلـــمـــ في اصـــدرت نـــقــــابـــة ا
مـحافـظة الـنجف بـيانـاً جددت فـية
دعـوتـهـا الستـمـرار بايـقـاف الدوام
الـرسـمي لكـافة مـدارس احملافـظة 
حــــتى عــــودة األمن واألســـتــــقـــرار
ــتــظـــاهــرين وحتـــقــيق مـــطــالـب ا
. وجاء في ـعتـصمـ السـلمـي وا
الـبــيـان  الـذي حـمل تـوقـيع رئـيس
ـعـلـمـ في  الـنـجف فـرع  نـقـابـة ا
مـحمد البديـري (أن مايحدث اليوم
مـن عــــــزوف أغــــــلـب الــــــطـالب عن
ـدارس والتـجاوزات الـذهـاب الى ا
عــلى بـعض كــوادرنـا هــو نـتــيـجـة
لــرفـض وإصـرار وجتــاهـل الــقـوى
ـــطــالب الـــســيــاســـيــة احلـــاكــمــة 
اجلــمــاهـيــر وغــايـتــهــا دفع الـبالد
ـــــزيــــد مـن الــــفـــــوضى واالربــــاك
كــوســيــلـــة لــتــوفــيــر مــبــرر لــقــمع
انـتفاضة الشباب  لذلك اصبح من
ـــــهـــــني واالخـالقي واجـــــبـــــنــــــا ا
وحـرصـنـا على مالكـاتـنـا وابنـائـنا
ا ـتـظـاهـرين نـطـالـب  الـطـلـبـة وا
يـلـي ايقـاف الـدوام الـرسـمـي حل
ــنــاســبــة وعـودة تــوفــر االجــواء ا
االسـتقرار االمـني وفتح الشوارع )
ولـلـيوم الـثاني عـلى الـتوالي يـقوم
مــحــتــجــون بــقــطع اغــلـب الــطـرق
ـهمة داخل  الـنجف  وكذلك قطع ا
الــــطــــريق الــــرابـط بـــ الــــنــــجف
واحملـــافــظــات اجلـــنــوبـــيــة. وقــال
واطن شلش اخلفاجي لـ(الزمان) ا
امـس ( النـــعــــرف مــــتى يــــنـــتــــهي
سـيـنـاريو الـتـظـاهـر الذي اسـتـغـلة
ـــتـــطـــرفــ بـــعـض االشـــخـــاص ا
تظاهرين).واضاف ـندس ب ا ا
ـــنــــدســـ حــــرمـــوا ان ( هــــؤالء ا
اوالدنـا من مواصلة الدراسة  بعد
أن اغــلــقــوا جـمــيع مــدارس مــركـز
ـدينة ومنعوا  الطلبة من الدوام) ا
عـلى حـد قـوله . وقال  يـونس جـبر
الــفـتـالوي (مع األسف الـشــديـد ان
مــوقف الـقــوات األمـنـيــة في مـركـز
ـتفرج مـدينـة النجف  كـان موقف ا
عـــلى مـــا يـــقــوم بـه مــجـــامـــيع من
الـصـبيـان بقـطع الـطرقـات وتهـديد

ـــــــدارس و بـــــــعـض الـــــــدوائـــــــر ا
احلكومية) على حد تعبيره .

 واشــــار مــــواطــــنــــون الـى قــــيـــام
البعض بحرق كميات من االطارات
اجلــــديـــدة فـي مـــديــــنـــة الــــنـــجف
وتـساءلـوا عن هويـة اجلهـات التي
تـمول عـمليـة شراء اطـارات جديدة
وحــرقــهـا مـن اجل قـطـع الـطــرقـات
وتـــــــداولت مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجــتـمــاعي مـقـاطـع فـيـديــو لـهـذه
الــعــمــلـيــة. وقــرر مــحــافظ ذي قـار
عـادل الـدخيـلي امس تشـكيل جلـنة
حتــقـيـقـيــة فـوريـة بــشـأن االعـتـداء
عـلى متـظاهرين في شـركة نفط ذي
كتب اإلعالمي للمحافظ قار.وقال ا
فـي بيـان إن (الـدخيـلي شـكل جلـنة
حتــقـيـقـيــة فـوريـة بــشـأن االعـتـداء
تظاهرين في شركة نفط ذي عـلى ا

قار) دون تفاصيل.
وكـشـفت قـيـادة شـرطـة كـربالء عن
ـة قـتل شـخص ادعت تـقـارير جـر
انـه تـــمت تـــصـــفـــيــــته الشـــتـــراكه
ــظــاهــرات مــبــيــنـة ان قــاضي بــا
تـهم وفق الـتـحـقـيق قـرر تـوقـيف ا
ادة 406. وقـالت الـقـيادة احـكـام ا
فـي بـيــان امـس (بــعـد ان وعــدتــكم
ــنــشـآت قــيــادة شــرطــة كــربالء وا
وقــسم مــكــافــحــة اإلجــرام بـكــشف
مـالبسـات حـادث قتل اجملـنى عـليه
ف.ع.ج الـــــــــــــذي ادعـت بــــــــــــعـض
ـغرضة بأن الـصفحـات والقنوات ا
اجملـــنـي عـــلـــيه تـــمت تـــصـــفـــيـــته
ـــظـــاهــرات بـــهــدف الشـــتـــراكه بــا
الــتـحــريض ضـد الــقـوات االمــنـيـة
لــغـرض تــنــفـيــذ مــربــهم الــدنـيــئـة
بــشـعـال نـار الـفـتــنـة بـ الـشـرطـة
والــشــعب  الــقـاء الــقــبض عـلى
الـقاتل احلـقيقي وخالل  24 سـاعة
ـة). واضافت ان مـن تنـفـيـذ اجلـر
(مـــكــافـــحــة اجـــرام كــربالء وحتت
إشراف قائد شرطة احملافظة اوفت

بــعــهــدهــا بـعــد جــهــود جــبـارة 
ـة قـتل اجملـنى خـاللهـا كـشف جـر
عـلـيه والـقـاء الـقـبض علـى اجلاني
ــدة زمـنــيـة وجــيـزة) احلــقـيــقي 
مـــشــيــرة الى ان (الـــقــاتل اعــتــرف
ته جـمـلـةً وتـفـصيـالً بتـنـفـيـذ جـر
نــتــيــجـــة خالف مع اجملــنى عــلــيه

ـــارس مـــعـه أمـــوراً غـــيـــر كــــونه 
أخـالقــيـة بــاالكــراه إضــافــة الى ان
اجملـنى عـلـيه كـان يـقوم بـتـصـويره
ومـن ثم ابـتــزازه وتـهــديــده بـنــشـر
الـــصـــور عـــبـــر مــواقـع الــتـــواصل
ـا تولـدت لديه فـكرة االجـتـماعي 
قـتـل اجملـنى عـلـيه والـتـخـلص مـنه
لــغـرض عـدم نـشـر مــقـاطع الـصـور
والـفـيـديو الـتي ضـبط مـنهـا مـقطع
داخـل ذاكرة الرام في عجلة اجملنى

عليه).
دني عن واعـلنت مـديريـة الدفـاع ا
اصـابـة ضابط و 10مـنـتسـب بـعد
ولوتوف بشارع تـعرضهم لقنابل ا
الــرشـيــد.وقـالت في بــيـان امس ان
ــــدنـي واثــــنــــاء (فـــــرق الــــدفـــــاع ا
مــحـاولـتـهـا اخــمـاد احلـرائق الـتي
انـدلعت فـي حافظ الـقاضي وشارع
الــرشـيــد في بــغـداد تــعـرضت الى
ـولـوتـوف ما ادى هـجـوم بـقـنـابل ا
الـى اصـــــابـــــة ضـــــابـط وعـــــشـــــرة
). واضـافت انه ( نـقل مــنـتـسـبـ
ــصــابــ الى مــســتــشــفى قــريب ا
لــتــلـــقي الــعالج). وقــالت مــديــريــة
ــدني ان (حــرائق مـازالت الــدفـاع ا
تـشـتـعل فـي مـبـان بـشـارع الـرشـيد

حتاول فرق االطفاء اخمادها).
وافـاد شهود عيان في ذي قار بأنه
 حـــرق مـــنـــزل الـــنـــائــبـــ هالل
الـسـهالني وخـالـد السـاعـدي. وقال
الــشـهــود ان (عـددا مـن االشـخـاص
اقـــدمـــوا امـس عـــلى حـــرق مـــنـــزل
الــنـائــبـ في ذي قــار مـا ادى الى
احلــــــاق اضـــــرار مــــــاديـــــة فــــــيه).
ـدني واضــافــوا ان (فـرق الــدفــاع ا
تـــــوجـــــهـت الى مـــــكـــــان احلـــــادث

الخماده). 
واعــــلـــنت وزارة الــــداخـــلــــيـــة عن
اعــتـقـال ثالثـة من عـنــاصـر تـنـظـيم
ـــــوصـل.وقـــــالت ـن ا داعـش في ا
الـــوزارة فـي بــيـــان امـس ان (فــوج
سـوات التابع لقيـادة شرطة نينوى
وبـنـاءً على مـعـلومـات اسـتخـبـارية
دقـيـقة يـقـوم بتـنـفيـذ عـملـيـة امنـية
تـمكن خاللها من القاء القبض على
ثـالثة عـنـاصر من عـصـابات داعش
االرهـابـيـة احـدهم كان يـعـمل فـيـما
يـسـمى باحلـسـبة والـبـقيـة يـعمالن
بـصـفة مـقاتل فـيـما يـسمى بـديوان
اجلــنـد خالل فـتــرة سـيـطـرة داعش
ـوصل). واضافت انه عـلى مديـنة ا
( الــقــبـض عــلــيــهم في مــنــطــقــة
مــوصـل جــديــدة وحي الــعــامل في

وصل). دينة ا ن  اجلانب اال

دارس في النجف dŠ‚∫ محتجون يحرقون اطارات وصفت باجلديدة وسط قطع للشوارع وتعطيل ا
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دعــا الـــكــاتب والــســيــاسي الــبــارز
حـسن العلوي رئيس الوزراء عادل
ـهدي لإلستـقاله مـحذرا اياه عـبد ا
من اعــمــال خـطــيــرة قـد يــرتــكـبــهـا
ـواطنون. وقال الـعلوي في رسالة ا
مــوجــهــة الى رئــيس الــوزراء عــبـر
قـــــنـــــاة (الــــشـــــرقـــــيـــــة) اطــــلـــــعت
عليها(الزمان) امس ( اسمع ياعادل
ـهـدي.الهـيـبـة لـلـحـكـومـة وال عـبـد ا
ـا يــعـيــرهـا الــعـراقــيـون اهــمـيــة 

ســـيــدفع الــنـــاس الرتــكــاب اعــمــال
ــسـؤول) مـضــيـفـا خــطـيـرة وانت ا
(قــدم اسـتـقـالــتك لـتـشــكل حـكـومـة
ـثـلون عن ائـتالفـيـة يشـارك فـيـها 
ــســكـون الــثــوار وهـؤالء عــنــدمـا 
الـسـلـطـة ستـقـوى اذرع الـدولـة بهم
النـهم احـرار واصحـاب قضـية وهم
اشـرف وانـظف مـن كـثيـر مـن هؤالء
ـنـتـفـعـ من حـاشـيتـك).وتابع ان ا
ـنـتـفضـ صـبروا عـلى احلـرمان (ا
والـبطالـة واجلوع في بلـد يصدركل
صــبــاح اربـعــة ماليــ بــرمـيل  من

الــــنــــفـط بــــســــعــــر ســــتــــ دوالرا
لــلـبـرمــيل).ومـضى قــائال (يـكــفـيـكم
ـبـيـعـات كـحــكـومـة سـرقـة نـصف ا
فــاتـركــوا الــنـصف اآلخــر خلـمــسـة
وثـالثـــــــ مــــــــلــــــــيـــــــون عــــــــراقي
جـائع).وخـلـص الـعلـوي الـى الـقول
(اذا انــفـــجــر الــنــفط انـــفــجــر مــعه
الــثـراء اال في الــعـراق وبـضع دول
نــفـــطــيــة كــنـــيــجــيـــريــا وفــنــزويال
واجلــزائــر) في اشـارة الى  ســرقـة
مــبـيــعـات الـنــفط في الــعـراق وتـلك

الدول.
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أعـــلــنـت وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والـبحث العلمي امـس أنها ستلغي
أو تــقـلص الـعــطـلـة الـربــيـعـيـة مع
احـتـمالـية إلـغاء عـطـلة الـسبت في
حـال استمـرار اإلضراب عن الدوام
مـؤكدةً عدم إمكانية إلغاء أو تأجيل
الـعام الـدراسي احلالي. ونـقل بيان
لــلـوزارة تــلـقـته (الــزمـان) امس عن
مـسؤولة الـعالقات العـامة بالوزارة
قـــولـــهـــا انه (فـي حـــال اســـتـــمــرار
إضـراب طلـبة اجلـامعـات في بغداد
ومـحـافـظـات الـوسط واجلـنـوب عن
الــدوام فـإن الـعـطـلـة الــربـيـعـيـة قـد
تــقــلـص أو تــلــغى مع احــتــمــالــيــة
إلـغـاءعطـلة يـوم السـبت) موضـحة
كن ان (الـعـام الدراسي اجلـاري ال
الـغـاؤه او تأجـيـله مطـلـقا وذلك ألن
اجلـامعات في احملافظـات الشمالية
والـغـربيـة وباقي مـناطق الـبالد  قد
انـــهت الــكــورس االول مـن الــفــصل
الـــدراسي وهي اآلن مـــقـــبــلـــة عــلى
االمـتـحانالت الـفصـلـية). من جـهته
وجه الـوزيـر قصـي السـهيـل بالـغاء
جـــــمـــــيع االجـــــازات الـــــدراســـــيــــة
لـلـمـوظـفـ الـذين تـقل مـعـــــدالتـهم

ئة  بحسب بيان  تلقته عن  65 بـا
(الــزمـان) امس اضـاف ان الـسـهـيل
(امــر ايــضـا بــالــغـاء كــافــة االوامـر
اجلـــامــعـــيــة واالداريـــة الــســـابــقــة
ــــنح واحلــــــــــالــــيــــة اخلــــاصــــة 
مــنــتــســبـــ االجــازات الــدراســيــة
خـــــارج الــــعــــــــــــــــــراق لـــــلــــعــــام
الدراسي  2019- 2020). مـن جهة
اخـرى عـد مـتـظـاهـرون الـتـعـيـيـنات
ـــســـؤولـــبــ كـــبـــار في االخـــيـــرة 
اجلـامعات والـهيئـات التي اعلـنتها
. احلــكـومـة اسـتــغـفـاال لـلــمـواطـنـ
واكــدوا في شـعــارات رددوهـا انـهم
(سـيـتصـدون لتـلك الـتعـيـينـات بكل
قــوة)  . وقــرر مــجــلس الــوزراء في
جـلـسته االعـتيـاديـة التي عـقدت في
الـثاني والـعشـرين من تشرين االول
ـــاضي الـــتــوصـــيــة الى مـــجــلس ا
الـــنــواب بــتـــعــيــ  62 شـــخـــصــا
بـتثبيت وكالء وزارات ومستشارين
ورؤسـاء هـيـئات ورؤسـاء جـامـعات
وتــضـمن كــتـاب لــلـمــجـلـس اسـمـاء
ـشـمولـ الـتي تبـدأ بـتسـلسل 1- ا
/ وكيل طـيف سـامي مـحـمـد يـاسـ
ــالـيــة وتـنـتــهي بـتــسـلـسل وزارة ا
نصب رئيس مـحمد هليل حافظ/ 
جـامعة البصرة للنفط والغاز وجاء

ذلـك اســتــنــادا الى احـــكــام الــبــنــد
ادت ( 61 و 80) من خـامسا من ا
الـــدســتـــور.كـــمــا قـــرر تــعـــيــ 12
ناصب مختـلفة واحالتهم آخـرين 
ـنـاصـبـهـم اجلـديدة الى الـتـقـاعـد 
وتــبـــدأت الــقــائــمـــة بــتــســاسل 1-
مــعــتــصم اكــرم حـسـن وكـيل وزارة
الــــــنـــــفـــــــــــــــــط وتـــــنــــــتــــــــــــهي
بـتســـلسل 12-  كـامران علي حسن
ـــنـــصـب وكـــيل وزارة الـــصـــحـــة

والبيئة.
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دعت هــــيـــئـــة الـــتـــقـــاعـــد الـــعـــامـــة
ـتـقاعـدين كـافـة لتـحـديث بيـانـاتهم ا
الـشخصـية والوظـيفيـة. وقال مصدر
ـتقـاعدين ان الـدعـوة تشـمل جمـيع ا
ن يــحــمــلــون بــطــاقــات الــصــرف
الـذكـيـة وغـيـرهم. وقـالت الـهـيـئة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امـس ان (على
ـتـقــاعـدين  داخل الـعـراق او كــافـة ا
ن يـتـقـاضون خـارجه  او ورثـتـهم 
الـراتب الـتـقاعـدي حتـديث بيـانـاتهم
الــشـخــصـيــة والـوظــيـفــيـة وذلك من

خالل الرابط
http://pension-app.com  
مضيفة ان  هذا االجراء (جاء لغرض
إكــمـال إجــراءات حتـديث الــسـجالت
الـتقاعدية حـيث تقوم الهيـئة بحملة
ادامـة الـبيـانـات استـعـداداً إلجراءات
شـهادة احلـياة الـسنـوية الـتي تطبق
ـقبل 2020 ولـتـحاشي بـداية الـعام ا
تــوقف الــراتب الــتــقــاعـدي).واوضح
مــصـــدر مــطــلع لـ(الــزمــان) ان (هــذه
ن تقاعدين  الـدعوة تشمل جمـيع ا
يـحـملـون بـطاقـتي مـاستـر كارد وكي

كــارد واولــئك الـذين اليــحــمـلــون ايـا
مـنهما) مضـيفا ان (عملـية التحديث
تـــأتي في اطــار حتــديـث الــبــيــانــات
سـنـويـا وهي خطـوة تـلـيهـا خـطوات
اخـرى تهدف الى تسهيل االمور امام
ـتقاعدين وجتنيـبهم عناء احلضور ا
ا اكـمال الى مـقـر دائرة الـتقـاعـد وا

صدر ـتطـلبـات الكـترونـيا). واكـد ا ا
ان (هــــيـــئـــة الــــتـــقــــاعـــد تــــبـــذل كل
مـابـوسعـها من اجل تـخـفيف االعـباء
ــتـقــاعـدين) الفــتـا ان (الـهــيـئـة عن ا
تـسعى من خالل هـذه اخلطـوة ايضا
ــواطن عــلى الــتـوصل الـى تـعــويـد ا
الـكـترونـيا بـالـهيـئة تـمـهيـدا لتـعاون
ـــواطن) . اوسـع بـــ الـــهــــيـــئــــة وا
واصـدر مـجـلس الوزراء امس قـائـمة
بتثـــبيت 62  وكـيال ومديرا عاما في
ـرتبـطة ؤسـسات غـير ا الـوزارات وا
بــوزارة . وكـان اسـم رئـيس الــهـيــئـة
احــمـد عــبـد اجلـلــيل الـســاعـدي بـ
ـثــبـتـ .  من جــهـة اخـرى اســمـاء ا
أعـــلن مـــصـــرف الـــرافـــدين امس عن
صـــرف رواتب مـــوظـــفي مـــديـــريــات
الــــتــــربــــيــــة في بــــغــــداد وعــــدد من
ـكــتب اإلعالمي احملــافــظـات. وقــال ا
ـصـرف قام لـلـمصـرف في بـيان إن (ا
بـــدفـع رواتب مـــوظــــفي مـــديـــريـــات
الـــتــربــيـــة بــعــد وصـــول الــصــكــوك
اخلـاصـة بهـم) .واضاف أن (الـصرف
 عــن طـــــــــــــريــق أدوات الـــــــــــــدفـع
ــاسـتــر كـارد بـطــاقـة ا االلــكـتــروني 
وظفـ تسلم رواتبهم من وبـإمكان ا

أي مكان يوجدون فيه).
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حـدد مـجلـس النـواب الثـاني عـشر
ــــقـــــبل مـــــوعــــداً مـن الـــــشــــهـــــر ا
الســتــجـواب وزيــر الـنــفط  فـيــمـا
ــان جــلــسـته رفــعت رئــاســة الــبـر
امـس الى اشعـار آخـر دون حتـديد
ـقبـلة. وقال مـوعد لـعقـد اجللـسة ا
الــنـائب عن حتـالف سـائـرون عالء
الـــربـــيـــعي امس فـي تــصـــريح إن
ــان وافـــقت عـــلى (رئـــاســـة الـــبـــر
حتــــديــــد يــــوم 12 كــــانــــون األول
مــوعــداً السـتــجــواب وزيـر الــنـفط
ثــامـر الـغـضـبـان ) من دون االدالء
بــتـفـاصـيل. ورفع مـجـلس الـنـواب
امـس جــلـــســتـه الى اشــعـــار آخــر
قبلة بـدون حتديد موعد للجلسة ا
فــيـمـا وجه رئـيس اجملـلس مـحـمـد
احلـــــلـــــبـــــوسي  جلـــــان اجملـــــلس
بـــاالســتــمــرار في اعـــمــالــهــا ومن
ؤقـتة ضـمـنهـا الـلجـان الدائـمـة وا
وجلــنــة الـتــعـديالت الــدسـتــوريـة.
وصـــوت اجملــلس خـالل اجلــلــســة
عـلى مقترح قانـون التعديل الثاني
لـــقـــانـــون انـــتـــخـــابــات مـــجـــالس
احملـــافـــظـــات واألقــضـــيـــة وعــلى
مــقـتـرح تـعـديل قـانـون تـدرج ذوي
ــهن الــطـبــيـة والــصـحــيـة رقم 6 ا
لــسـنـة  2000  كــمـا أنــهى قـراءته

ـــشــروع قــانــون إيــجــار االراضي
الـــزراعــيــة وانــهـى ايــضــا قــراءته
ــقــتـرح قــانــون الـتــعــديل الــثـاني
لـــقـــانـــون مــؤســـســـة الــســـجـــنــاء
الـسـيـاسـيـ رقم 4 لــسـنـة 2006.
وقـــرر تـــأجـــيل الـــتــصـــويت عـــلى
مــشـروع قـانــون انـضـمــام الـعـراق
الـى اتفـاقيـة الـنقل الـبـري الدولي.
وأكـد الـنـائب عـن حتالـف سـائرون
ــــضي بــــإجـــراء بــــدر الــــزيـــادي ا
الـــتــعــديل الــدســتــوري مع اجــراء
تـــعــديـالت عــلى مـــشــروع قـــانــون
انــتـخـابـات مــجـلس الـنـواب وقـال
الـزيادي في تـصريح  أن (الـتعديل
الــــــدســــــتــــــوري من اخلــــــطـــــوات
األســاسـيـة في تـمــريـر الـعـديـد من
اإلصـالحــات ومـنــهــا مــا تــضـمــنه
ــان من قــانــون انــتــخــابــات الــبــر
تــقـلـيـص لـعـدد أعــضـائه والـتي ال
ـكن تـمريـرهـا دون وجود تـعديل
دســـتـــوري).وأضـــاف أن (قـــانـــون
ان االنـتخابـات الذي  اكمـل البر
الــقــراءة األولى له ســيـشــهـد بــعـد
اسـتكمال القراءة الثانية له تعديل
ــا يــنـــســجم مع بـــعض فــقـــراته 
ـــــصــــالح الــــعـــــامــــة ومــــطــــالب ا
اجلـماهير) وكـان اجمللس قد أنهى
اول امـس تقرير ومنـاقشة مشروع
قــــانــــون انــــتـــخــــابــــات مـــجــــلس

الــنـواب.وكـان احلـلـبـوسي قـد اكـد
ـضي بتـشريع اول امـس (اهمـية ا
قـانوني انتـخابات مـجلس النواب
ـفـوضـية الـعـلـيا لـالنتـخـابات) وا
مــوضــحــا ان  (مـشــروع الــقــانـون
ـــطـــروح حــالـــيــا لالنـــتــخـــابــات ا
ـئـة قـوائـم فـردية يـتـضـمن  50 بـا
ــئـة قــوائم انــتــخـابــيـة). و 50 بــا
وشـدد احلـلبـوسي  خالل تـصريح
عــــلـى (ضــــرورة الـــعــــمـل من اجل
اعـادة الـثـقـة ب الـشـارع الـعراقي
والـعملية السيـاسية).واكد (اهمية
ـضي بتشريع قـانوني انتخابات ا
فـوضية الـعليا مـجلس الـنواب وا
لـالنـــتــخـــابـــات) مـــشــيـــرا الى ان
(هـــذين الــقــانـــونــ ســتــرســمــان
شهـد سياسي اكثر خـارطة طريق 
وثــوقــا لـلــشـعـب الـعــراقي واعـادة
الـــثــقــة بــ الــشــعب والــعــمــلــيــة
الــســيــاسـيــة بــوضــوح وصـريح).
ـــطــروح واوضـح ان (الـــقـــانـــون ا
حـالـيا النـتـخابـات مـجلس الـنواب
ـئـة قـوائـم فـردية يـتـضـمن  50 بـا
ئة قـوائم انتـخابية واخرى 50 بـا
مـع خصوصـية لبعـض احملافظات
خـــاصـــة مـــنـــهـــا الـــتي تـــعـــرضت
الحــــتالل داعـش االرهـــابـي وعـــدم
) مـعربا عن  دعمه عـودة النازح
ألن (يــكـون االنــتـخــاب فـرديــا لـكل

ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي وان تـكون
ـرشـحـ ـئـة هي  نــسـبـة 100 بــا
فــرديـ مع مـراعـاة اخلـصـوصـيـة
الـــتي تــعــالـج بــعض احلــاالت في

احملافظات). 
ـالـيــة بـرئـاسـة وعــقـدت الـلـجــنـة ا
هيثم اجلبوري وحضور أعضائها
اجـــتــمـــاعــا نــاقـــشت فــيـه قــانــون
ـدنـيـة االحتـادي وإعـداد اخلـدمـة ا
صــــيـــغـــة جـــديـــدة لــــســـلم رواتب
مــــوظــــفي الــــدولــــة وإرســــاله الى

احلكومة . 
وقـالت  الدائرة االعالمية للمجلس
فـي بـــــــيــــــان ان(مـــــــداخالت وآراء
ـالــيـة انـصـبت اعــضـاء الـلــجـنـة ا
عــــلى إعـــداد ســـلـم رواتب جـــديـــد
ــوظــفي الــدولـة يــضـمـن الـعــدالـة
االجـــتــمــاعـــيــة ويــلـــغي الــفــوارق
الــكــبـيــرة بـ الــرواتب فـضال عن
انـه يعد مطلـباً رئيسـيا من مطالب

تظاهرين الواجب حتقيقها). ا
 مـن جــهـــة اخــرى وصـــفت كــتـــلــة
بــــيـــارق اخلـــيــــر الـــنـــيــــابـــيـــة أن
االســـتــجـــوابــات وأوراق اإلصالح
ـقـدمـة للـحـكـومة من أجل ُـهَل ا وا
إجــراء اإلصالح بـأنــهـا (مـضــيـعـة
لــلــوقت).واضــاف رئــيس الــكــتــلـة
الــــنـــائـب مـــحــــمـــد اخلــــالـــدي في
تصريح  أن (احلل يكمن في وضع

خـارطة الطريق له الـدستور بشكل
واضـح).ورأى أن (الـطـريق واضح
وهـو إقالة احلكـومة أو استقـالتها
ومـن ثم إجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة
مـن خالل مفوضيـة جديدة وقانون
انـتـخـابـات جديـد يـتم تـشريـعـهـما
ــان وجتـري وبــعــدهــا يــحل الــبــر
االنـــتــخــابــات) عــاداً أن (خــارطــة
الطريق هذه هي األفضل واألنسب
وهـي قـــد حتـــتــــاج عـــامـــاً واحـــداً

الستكمالها بكل مراحلها).
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