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قال مـراقـبـون ان مـباحـثـات الـكتل
السـيـاسـيـة بشـأن اخـتـيـار مرشح
ـؤقــته مـسـتــمـرة وقـد احلـكـومــة ا
تــســـتـــبــعـــد احلــوارات اجلـــاريــة
االسماء الـتي طرحتـها البـناء بعد
اعتـذار قصي الـسهـيل عن تـكلـيفه
ــنــصب  وشــيع مــتــظــاهـرون بـا
غـاضــبــون جــثــمــان نـاشـط تـوفي
مـــتـــأثـــراً بـــجـــروح أصـــيب خالل
انـفـجــار عـجــلـته. وقـال مــراقـبـون
لـ(الـــــزمــــــان) امـس ان (حـــــوارات
الـكــتل مــســتـمــرة بــشـأن تــكــلـيف
شــخــصـــيــة اخــرى بـــعــد اعــتــذار
الـسـهـيل عن تـرشــيـحه لـلـمـنـصب
بعـد تـصاعـد حـدة التـظـاهرات في
الـبالد احـتــجـاجـا عــلى مـحـاوالت
االحـــزاب حـــسم االزمـــة وجتـــاهل
مـسـتــبـعـدين ــنـتـفض)  الـشـارع ا
(مــوافـــقــة الـــشــارع احملـــتج عــلى
محافظ البـصرة اسعـد العيداني)
ـــــــراقــــــبـــــــون انـه (في وتــــــوقـع ا
ـا ســيـكـلف ـقـبــلـة ر الـسـاعــات ا
رئـيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
شخـصـية تـكـون مـقبـولـة للـجـميع
وتمهـد الجراء انـتخـابات مـبكرة)
مــــؤكــــديـن ان (بــــعض اجلــــهــــات
حتــاول جــر الــبالد الى الــفــوضى
واالنـــــــــفـالت االمــــــــــنـي مـن خالل
تـــصــفـــيـــة وخـــطف الـــنـــاشـــطــ

نـاهـضـ لـلطـبـقـة السـيـاسـية). ا
وافـــادت مــــصـــادر بــــأن وفـــدا من
حتـالف الــبــنــاء نـاقش مـع رئـيس
اجلـمـهـوريـة طـرح اسم الـعـيـداني
ــــنـــــصب رئـــــاســــة احلـــــكــــومــــة
ـصـدر في تـصريح قـبـلـة.وقـال ا ا
امس إن ( رئيس اجلمهورية بحث
مع وفد البناء طرح اسم العيداني
ــقــبـلــة بــعـد ـنــصب احلــكــومـة ا
تأكيـده بانه الكـتلة الـكبرى). فـيما
اكد مصدر ثان بأن العيداني غادر
قصـر الـسالم دون اوامـر بتـكـلـيفه
لرئاسة الوزراء. ونـظم معصتمون
امام وزارة الدفاع وقفة حداد على
هـنـدسـة مـيالد ـتـظـاهـرة  ا روح ا
علي جعفر الـتي توفيت اثر حادث
ـــئــات دهس بـــعــجـــلــة . وشـــيع ا
نــاشــطــاً تــوفـي مــتــأثــراً بــجــراح
أصيب بهـا خالل انفجـار عجلته 
حـيث قــام مــحـتــجـون بــعـد إعالن
وفـاته بــإحــراق مـقــرين حـزبــيـ

بحـسب شـهـود عيـان . وكـان ثـائر
ـــعـــروف في الـــطـــيب الـــنــــاشط ا
الـــديـــوانـــيـــة الــــتـــحق بـــاحلـــراك
الــشـــعــبي قـــبل ثالثــة أشـــهــر في
ساحـة الـتـحـريـر . ويـصـر احلراك

الـشـعــبي في بـغــداد واحملـافـظـات
عـلى تــغــيـيــر الـنــظــام الـســيـاسي
وسط تخوف من عودة العنف إلى
الشـارع الذي أسـفر عن اسـتشـهاد
نــحــو  460 شــخـــصـــاً وإصـــابــة
نــحـو 25 ألــفــاً آخــرين. وأعــلــنت
فوضـية الـعليـا حلقـوق االنسان ا
في الـعـراق في احـصـائـيـة اخـيـرة
عن  اسـتــشــهـاد  489 مـتــظــاهـرا
وإصابة أكـثر من  27 ألفـا آخرين
ظـاهـرات االحتـجاجـيـة التي في ا
دخـــلت شــــهـــرهــــا الـــثـــالـث عـــلى
التـوالي للـمطالـبة بـإصالحات في
الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة. وقـال عـلي
الـــبـــيـــاتي إن (عـــدد الـــضـــحـــايـــا
لـلـمــظـاهــرات االحـتـجــاجـيــة مـنـذ
انـطالقـهـا وحــتى الـيـوم بـلغ 489
شـهـيــدا ونـحـو  27ألف مـصـاب)
ـعــتــقــلــ بـلغ مـبــيــنــا ان (عــدد ا
 إطالق سـراح غـالــبـيـتـهم2807
ولم يتــــــبق سوى 107 متـظاهرا
رهن االعــتـــقــال) وتــابع ان (عــدد
ـدني اخملتطـف من النـاشط ا

في ســاحـــات الــتـــظــاهـــر بــلغ 77
ناشطـا مدنـيا  إطالق سراح 12
مــنــهـم فــيــمـــا قــتل  33 نــاشــطــا
مـدنـيــا). وبـحــسب شـهــود عـيـان
جنـا الـفـنــان الـكـومــيـدي الـعـراقي
ـدنـي اوس فـاضل من والـنــاشط ا
مــحــاولــة اغــتــيـال بــعــد تــعــرضه
إلطالق رصـــــاص في مـــــنــــطـــــقــــة
الـــعــــرصــــات بــــبـــغــــداد من قــــبل
. واكــد رئــيس ائــتالف مــســلــحــ
النـصر حـيـدر العـبادي ان الـعراق

يجني ما  زرعه عام 2018. 
وقـال الـعــبـادي في تــصـريح امس
ان (ائــتالفه لم يـــوقع او يــشــتــرك
ـهـدى وان بـحـكــومـة عـادل عــبـد ا
االخــــتـــــيــــار جــــاء عـــــلى أســــاس
الــتــوافـقــات احلــزبــيــة الــضــيــقـة
وتشكـيلهـا خالف الـدستور كـونها
لم تـنبـثق عن الـكـتـلـة األكـثـر عددا
وبــنــيــتــهــا كـــانت مــحــاصــصــيــة
استـنـدت إلى عـقـلـيـة االقـطـاعـيات
احلــزبــيــة) مــبــيــنـــا ان (الــعــامل
اخلـارجي كـان لـه الـدور بـانــبـثـاق
هـذه احلـكـومـة بـفعـل تـبـعـيـة قرار
الـبــعض من األحـزاب) ولـفت الى
عادلة التي أنتجت احلكومة ان (ا
كـنها الـبقاء هشة ومـتناقـضة ال 
بإدارة البالد بكفاءة واليوم جنني
واكـــــد مــــــا زرعــــــوه في  2018) 
ـرتـدة الـتي الـعـبـادي ان (القـوى ا
ترى نـفـسـهـا أكـبـر من الـدولة و ال
تـرى أمــامـهــا الــردع واحلـسم هي
من تــقف خــلف االغــتـيــاالت خالل

التظاهرات).
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الـتـظـاهـرات الـسـلـمـية) مـشـيـرا الى
(حــاجـة الـعـراق الى تــعـداد سـكـاني
ــقـــاعــد وان نـــقــطــة لـــزيــادة عـــدد ا
اخلـالف عــلى الـــقــانـــون هي وجــود
مــنـاطق مــتـداخـلــة بـعـد اســتـحـداث
.( االقضية من  126 الى  160 قضاءً
مـن جانـبه  كـشف عـضـو الـقانـونـية
الــنـــيــابــيــة ســلــيـم هــمــزة عن مــنح
الــقـانــون ســلـطــة مـطــلـقــة لالحـزاب

تنفذة في التزوير . ا
 واوضـح هـــمـــزة ان (الـــقـــانـــون من
اســوء الـتـشــريـعـات كـونـه سـيـسـهم
بــتـكـريس سـلـطـة االحـزاب من خالل
الـتوجه القبائل للمساعدة في ايجاد
مــرشــحــ جــدد من اجل احلــصـول
عــلى الـدائـرة االنــتـخـابــيـة وضـمـان
اعـلى االصوات بكا اريحية). وذكرت
مــــصـــادر وجـــود تـــوجـه لـــدى كـــتل
سـيـاسـيـة عدة بـالـطـعن في الـقـانون
لـــتـــضــمـــنه بـــنـــودا تـــتــعـــارض مع
صادر ان (القانون الدستور.وقالت ا
قـد يتعرض لطعون من كتل سياسية
عـــدة الـــتي تـــرى ان بـــعض بـــنــوده
تـتـعـارض مـع الـدسـتور) واكـدوا ان
(الـبنـود التي تتـعارض مع الـدستور
هـي إلـــغـــاء تــــصـــويت الــــنـــازحـــ
ــغـتـربـ وتـخــصـيص كـوتـا لـكل وا
مـكـون ديـني أو قـومي). بدوره  اكـد
ــــتـــحـــدث بــــاسم كـــتــــلـــة احلـــزب ا
قراطي الكردستاني ارام باالتي الد
ان الـقـانون بـصـيغـته احلـاليـة فصل
عـــلـى مـــقـــاس االقـــويـــاء واالحـــزاب

الكبيرة.
 وقــال بـــاالتي في تــصــريح امس ان
(الـتشريع فصـل على مقاس االحزاب

الـــكـــبـــيـــرة واالقـــويـــاء وســـيـــكـــون
ـسـتـقلـون واالحـزاب الصـغـيرة هم ا
ــال والــسالح الــضــحــيــة بــعــد ان ا
والــنـفــوذ سـيــكـون لـهـم الـكـلــمـة في

ترشيح اسم على حساب اخر). 
شروع العربي وافصح رئيس كتلة ا
الــنــائب احــمــد مــدلــول اجلــربــا عن
كـوالـيس الـتـصـويت عـلى الـقـانون .
وقــال اجلــربــا في تـصــريح امس ان
ــــادة  15 مـن الــــقــــانــــون مـــررت (ا
بــأجــوةاء ســيــاسـيــة غــامــضـة دون
الـــتــحـــقق من الـــنــصـــاب). وصــوت
ـان عـلى الـقـانـون امس االول الــبـرؤ
بـعد سجال وخالفـات ب الكتل على
فقرت هما  15و 16 اسـتمرت اكثر

من اسبوع. 
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اثـار قـانون االنـتخـابات الـذي صوت
عـــلــيه مــجـــلس الــنــواب امس االول
ســـجـــاال واســعـــا ورفـــضــا مـن قــبل
سـاحات االحـتجـاج وبعـض اجلهات
الــسـيـاســيـة الـتـي تـوجـهت لــلـطـعن
بـفقراته الحتـوائها على اخـطاء فنية
يـصـعب تـطـبـيـقـهـا وتـمـكـن االحزاب
قاعد النيابية ـتسلطة من حصد ا ا
فـيـمـا رأى اخلـبيـر الـقـانـوني طارق 
حــــرب ان الــــتــــشـــريـع ســــيـــقــــصي
الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة ويــكــون
ــال والـنــزاعـات دور في لــلـسالح وا
الـتزوير. وقـال حرب لـ(الزمان) امس
ان (لـــلــــمـــال والـــسالح والـــتـــزويـــر
ســيــكــون دورا كــبــيــرا  في قــضــيــة
االنـتـخـابـات ضمن الـقـانـون اجلـديد
الـذي اقـر بـدوائر مـتـعددة وانـتـخاب
فـردي  اضـافـة الى انه يـشـجع عـلى
ظـهــور شـخـصـيـات بـعـيـدة عن الـهم
الـوطني ويـساعـد ايضـا على حدوث
نــــزاعـــات) واشــــار الـى انه (يــــجب
اعـادة الـنـظـر بـفـقـرات الـقـانـون كون
ـئـة الف الــنـائب اصـبح قـريــبـاً من ا
ويـتبنى فـقط بحقـوق هؤالء في ح
يـــجب ان يـــبـــنـى  الــنـــائـب حـــقــوق
اجلــمــيع) وتــابـع (اذا كــنــا ســابــقـاً
نـــعــيب عــلى بـــعض الــنــواب الــذين
يـطـالبـون بـحقـوق مـحافـظـاتهم دون
الــعــراق  فــبــمــوجب هــذا الــقــانـون
ـطـالـبـة بـحـقـوق قطـاع من سـنـجـد ا
ـديــنــة بـكــامـلــهـا). مــديـنــة ولــيس ا
ورفـضت ساحات االحتـجاج القانون
بـصيغته احلالية . وقال شهود عيان

ـــــتــــظـــــاهــــريـن في ســـــاحــــات ان ا
االعـتـصـام رفعـوا الفـتـات كتب فـيـها
(قــانــونــكم مــرفــوض من الــشـعب) 
وطـالـبـوا بـأن يـكـون دوائـر مـتـعـددة
عــلى نـسـبــة الـسـكـان لــكل مـئـة الف
دائــرة انــتــخــابــيــة واحلــاصل عــلى
نــصف اصـوات الـدائـرة هـو الـفــائـز
ـئـة زائـد واحد  مـؤكـدين اي  50 بـا
رفض عـد الـقـضـاء دائـرة انـتـخـابـيـة
واحــدة او الـفــائـز بــأعـلى االصـوات
ـرشح هـو الفائـز. واكد زعيم من ا
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر ان
الـــقـــانـــون ســـيــقـــصي كـل األحــزاب
الــفـاسـدة.وقــال الـصـدر في تــغـريـدة
عــلى تـويــتـر (حــقق مـطــلب آخـر من
مـطــالب الـشـعب بـعـد ان وقـفت مـعه
ــرجــعـيــة والـعــقالء واألصالء وكل ا
وطـني شـريف من الـنواب وغـيرهم)
ولـفت الى ان (الـقـانون سـيـقصي كل
األحـزاب الـفاسـدة وننـتـظر أن تـكون
مـــفــوضــيـــة االنــتـــخــابــات نـــزيــهــة
ومــسـتـقـلـة بـحق ولـن نـسـمح بـغـيـر
ذلك) ومـــضى الـى الــقـــول (اجملــرب
اجلــدلي ال يــجـرب ومــرشح الــشـعب
ســيــنــتــصــر). واعــرب رئــيس تــيــار
احلـكـمـة عـمـار احلـكيـم عن امـله بأن
يـوفر القانون اجلديد تمثيال حقيقيا
لـــلــنـــواب . فــيـــمــا رأى الـــنــائب عن
حتـالف البـناء سـعد شـاكر اخلـزعلي
حـــــاجـــــة الــــقـــــانـــــون الى تـــــعــــداد
سـكـاني.وقـال اخلـزعـلي في تـصريح
امـس ان (الــقــانــون نــاجت عن ظــرف
صــعب وبــانــتـصــار إرادة الــشـعب 
ــان اثـــبت وطــنـــيــته وفــوت والـــبــر
ندس في الـفرصة على الكثير من ا
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ــعـهــد الــقـضــائي عن اســمـاء اعــلن ا
الـناجح في اختبـار الكـفاءة للدورة
الفـتـا  لــلـعـام الـدراسي اجلـاري  42
عـهد فـتح بـاب االعتـراضات الـى ان ا
ابــتـداء من الــيـوم اخلــمـيس ولــغـايـة
نـهـايـة الـدوام الـرسـمي لـيـوم االثـنـ

ـــوافق  30كـــانـــون االول اجلـــاري. ا
واظــهــرت الـــنــتــائج تــقــدم الــقــاضي
حــسـ كــاظم رحـمــة نـعــاس آل بـطـة
نـافسـ بدرجة  58 يـليـة علي عـلى ا
يـحـيى كـاظم حـسن اخلالـدي ومـحـمد
لـطـيف ظـاهـر حـمد الـعـبـودي ومـعـتز

سـعـد مهـدي حـسن احلمـداني وعـقيل
نــاظم كـزار الــعـمـري بـ  54,5 ويــبـلغ
تنافس  34  قاضيا. واوصى عدد ا
رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعـلى فـائق
ــعــهــد بــتــطـبــيق زيــدان خــريــجي ا
الـقـانون بـحيـاد تام واسـتقالل في كل
قــضـيـة.  وقــال زيـدان خالل حـضـوره
حـفل الـتـخرج امـس ان (على الـقـضاة
تـطبيق القـانون بحيـاد تام واستقالل
ــا اليـخـل بــحــقـوق فـي كل قــضــيــة 
) مــشــددا عــلى( ضــرورة ــواطـــنــ ا
حـماية احلـقوق الدسـتورية بـالتعـبير
عـن الـــــــرأي وحـق الـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــر
الــســـلــمي).واكــد زيــدان ان (مــجــلس
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الـقضاء االعـلى سيكـون السنـد القوي
لـهم) الفـتـا الى (ضرورة الـتـعاون مع
احملــــامــــ اليـــصــــال احلـــقــــوق الى
اصـــحــابـــهــا واحـــتــرام حـق الــدفــاع
اصــيب ـــقـــدس). في تـــطــور الحـق  ا
اربـعـة مـدنـ بـانـفـجـار دراجـة نـارية
قـرب مـلـعب شـعبي في مـديـنـة  وهذا
االنـفـجـار الثـالث الـذي شهـدته بـغداد
امـس االربـــعـــاء بــــعـــد تـــفــــجـــيـــرين
ـعالف. شـهـدتهـمـا مـنطـقـتا االمـ وا
واشـارت مصادر الى ان االحـصائيات
صاب في االنفجارات االولية بعدد ا
الـثالثة بلـغت تسعـة اشخاص احدهم
حـــالـــته حـــرجــة وانـــدلع حـــريق في

مــجــمع لــبـيع كــمــالــيـات الــســيـارات
بــالـنـجـف. وقـال مـصــدر في تـصـريح
امس ان (حريقا اندلع في مجمع لبيع
كـماليات السيارات مع سيارة صالون
صـغيرة بحي اجلامعة في النجف ما
ادى الـى احلــاق اضـــرار مـــاديــة دون
وقـوع ايـة خـسـائـر بـشـريـة). واضاف
ان (فــرق االطــفــاء بــاشــرت بــاخــمــاد
احلـريق ومـنعت الـنـيران من االمـتداد
نازل اجملاورة) مـشيرا الى انه الـى ا
ــعـــرفــة اســـبــاب ( فـــتح حتـــقــيـق 
ـــنــافــذ انـــدالعه). وأعــلـــنت هــيـــئــة ا
احلدودية عن ضبط مسافر عراقي في
مـنــفـذ الـشالمـجـة احلـدودي بـحـوزته
أكـثـر من سـبـعـة مـاليـ ديـنـار مزور.

وقــالت الـهـيـئـة في بـيـان امس إنه 
(ضـبط مـسافـر عراقي قـادم من إيران
بــحـوزته نـحــو سـبـعــة ماليـ ديـنـار
مـزور بالـتعاون مع شـرطة الـكمارك).
وأضـافت الـهـيـئة أنه (تـمت إحـالـة ما
 ضــبـطه وفق مـحـضـر أصـولي الى
مـــركــز شـــرطــة الــشـالمــجـــة إلتــخــاذ
اإلجـراءات الـقانـونيـة الالزمة بـحقه).
وكـشفت نـقابـة عمـال البـناء في اقـليم
كـردستان عن مصرع  38عامال خالل
الــعــام اجلــاري. وقــالت في بــيـان ان
( 11عــامل بـنــاء لـقــوا مـصــرعـهم في
اربيل و 19 فـي السليـمانية و 8 في
دهــوك) مـــبــيــنــة ان (هــذه احلــوادث
جـــرت خالل الـــعـــام اجلــاري). ودعت
اجلـــهــات احلــكـــومــيــة إلى (الـــقــيــام
ــسـؤولـيــاتـهـا جتــاه عـمـال الــبـنـاء
وحتـــــســـــ أوضـــــاعـــــهـم وسالمـــــة

حياتهم).
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انــتــقــد مــتــقــاعــدون اجــراءات
مـصـرف الـرشـيـد بـشـأن اجـبار
ــســتــفـيــدين عــلى اســتــبـدال ا
الــبـــطــاقــة الــذكــيــة (كي كــارد)
ـاسـتـر كـارد بـعـد اخـطـارهم بـا
بـرسائل نـصيـة تفـيد بـاالسراع
بــعـمـلــيـة االصـدار قــبل ايـقـاف
صــرف الــرواتب  مــؤكــدين ان
ـسؤولـة ترهق الـقـرارات غيـر ا
ـتـقـاعــد وحتـمـله عـنـاء كــاهل ا
جــديــدا وتــمــثل اســتـفــزازا له.
ــتــقــاعــدون لـ(الــزمـان) وقــال ا
صرف اخطرنا عبر امـس ان (ا
رســائل نــصــيــة ادخــلــتــنــا في
حـيرة وعـكرت امـزجتـنا كـونها
تـدعـو الـى االسـراع بـأسـتـبدال
الـــبـــطـــاقــة الـــذكـــيـــة واصــدار

ــاسـتـر كـارد قـبل ايـقـاف الـراتب ا
ـصرف حـيث تـوجـهنـا الى فـروع ا
ـــنــطـــقــة ـــوجــودة فـي مــحـــيط ا ا
الجــراء عـــمــلــيــة االســتــبــدال قــبل
اتـــخــاذ اي اجـــراء  يـــحــرمـــنــا من
حـــقـــنــا وفـــوجـــئـــنـــا بـــرد احــدى
ـتـلــكن جـوابـا ــوظـفـات الـالتي  ا
ــراجــعـة جــاهــزا غــيــر مــســؤول 
دائــرة الـتـقـاعـد  بــيـنـمـا  نـصح
بـعضـهن االخر بالـذهاب الى فروع
ابـعد من منطـقة السكن) واضافوا
ان (بــعـض الــفــروع كــارخــيــته في
ـراجعـة زعم عطل الـكرادة وخالل ا
االجـــهـــزة او احـــتـــراقـــهــا واقـــتح
ـراجـعــة فـروع بـعـيـدة مــوظـفـوه 
جـــدا  وهــذا بـــذاته عـــنــاء جـــديــد
ــتــقــاعــد الــذي يــعــاني يــواجــهه ا
مــشـاكل صــحـيـة مع تــقـدم الـسن)
مـؤكـدين ان (هـذا االجراء يـتـجاهل

قـرار هـيـئـة التـقـاعـد الـسـابق الذي
مــنع اســتــبـدال الــبــطـاقــة اال بــعـد
ستفيد) واشاروا الى ان موافقة ا
(االمـزجة والفساد بهدف احلصول
عـلى مـردودات وربح مـالي يدفـعان
ادارة الـــرشـــيــد النـــشـــاء الــنـــظــام
االلــكـــتــروني مــاســتــر كــارد بــرغم
ـتقاعدين) وجـود الكي كارد لدى ا
ــتـقـاعــدون (مـا اهــمـيـة وتــسـاءل ا
تقاعد لديه هـذه الطريقة اذا كـان ا
كـي كــــــارد  اذ البـــــــد ان يــــــكــــــون
الـــتــــنـــافس عـــلـى اســـاس تـــقـــد
ـصـرفـيـة االفضـل وليس اخلـدمـة ا
ــتـــقــاعـــد وابــتــزازه عـــلى ايـــذاء ا
واحلــــاق الــــضــــرر الــــنــــفــــسي به
ـتـقـاعد وبـأسـرته?) مـؤكـدين ان (ا
كان يتقاضى الراتب بالكامل او ما
يــــعـــرف بـــالـــيــــدوي قـــبل اصـــدار
ـفترض الـبطـاقة الـذكيـة التي من ا

ان تــسـهل عــمـلــيـة الـدفع  لــكـنـهـا
اصـبحت نذير شؤم عـلى الشريحة
ـــســتــحــقــات دون النــهـــا تــنــهب ا
وضوع امرا واقعا عـلمهم وجعل ا
بـسبب غيـاب اجلهات الـرقابية عن
ـعـنـية الـتي مـحـاسـبـة الـشـركـات ا
بـدأت تسيء للـمتقاعـد وتطلب منه
بـ مدة واخـرى استبـدال البـطاقة
او جــلب وثــائـق ومــســتــمــســكـات
تـقـاعدون اجلـهات اخـرى) ودعـا ا
ـــصـــارف ـــعــــنـــيـــة الى (الـــزام ا ا
بــالـتـعـلـيـمــات الـصـادرة من هـيـئـة
ـتـقـاعـدين الـتـقـاعـد وعـدم ارهـاق ا
ـعـامالت يـكون ضـررهـا اكـثر من
مـنـفـعـتـها) الفـتـ الى ان (الـهيـئة
هزلة لـكن يبدو سـبق اوقفت تلـك ا
ان حـــالـــة اجلــــشع ال تـــنـــتـــهي اال
بـاستهداف الفئة الفقيرة).  وكانت
هـيئة الـتقاعـد قد الزمت بـاستمرار

تـقاعديـن ببطـاقة كي دفـع رواتب ا
كـارد وعــدم اسـتـبـدالـهـا اال بـرغـبـة
ــتــقــاعــد واشــارت الـى اعــتــمـاد ا
ـــــاســـــتـــــر كـــــارد فـي دفع رواتب ا
احملـالـ اجلدد. وقـالت الـهيـئة في
بـــــيــــان ســــابـق انه (بــــنـــــاءً عــــلى
ـنــعــقـد مع االجــتــمـاع الــتــداولي ا
ـركـزي الــعـراقي حلـصـول الــبـنك ا
مـوافقته علـى اعتماد منـتج ماستر
ـتــقـاعـدين  كــارد في دفع رواتب ا
تــــقـــرر اســــتــــمـــرار دفـع الـــرواتب
بـبطاقـة الدفع االلكـتروني كي كارد
وعـدم استبـدالها ببـطاقة اخرى اال
ـــتـــقـــاعــد وبـــطـــلب بـــرغـــبـــة من ا
حتـريري منه وعدم اجبار اي منهم
عــلى اسـتــبـدال الـبــطـاقــة) مـؤكـدا
(اعـتـمـاد بـطاقـة الـدفع االلـكـتروني
مـاسـتر كـارد بـصمـة مع رقم سري
الـــصــادرة من مـــصــرف الـــرافــدين

ــيـة بــالــتـعــاون مع الــشـركــة الــعـا
لــلــبـطــاقــة الــذكـيــة في دفع رواتب
ــتــقــاعــدين اجلــدد احملــالــ الى ا
الـتقاعـد).  في غضون ذلك  اعـلنت
وزارة اخلــارجـــيــة بــالــتــعــاون مع
وزارة االتـصـاالت وهـيـئـة الـتـقـاعد
ومــصـرف الـرشـيــد عن بـدء الـعـمل
بــخـــدمــة اصــدار شــهــادة احلــيــاة
ـتقـاعدين االلـكـترونـية اخلـاصـة با
ـوجـودين فـي اخلارج.  واطـلـعت ا
(الـزمان) عـلى اخلدمـة التي اعـلنت
عــنـهـا الــوزارة انه (بـالــتـعـاون مع
االتــصـاالت والــتـقــاعـد والــرافـدين
تـعــلن لـلـمـواطـنـ في اخلـارج عن
بـدء الـعـمل بـخدمـة اصـدار شـهادة
احلـــيــاة االلــكــتـــرونــيــة اخلــاصــة
ـتـقـاعـد من اجـل تـوفـيـر الـوقت بــا
واجلـهد والـتكـاليف الـتي قد ترهق

واطن).  كاهل ا
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ازاحـت مـديـريــة بـلـديــة الـنـجف
الـــســتــار عن تـــمــثــال بــرونــزي
(مــهــنـدس الــنـظــافــة) في بـادرة
مـعـنـويـة لدعـم شريـحـة مـنـظفي
الـبلـدية وكانت قـناة (الشـرقية)
الــفـضـائـيـة قـد عـرضت في احـد
بــرامـجـهـا اخلـيــريـة قـبل اشـهـر
هـذا الـرجل واسـتجـاب مـحافظ
الــنـجف بـعـد عـرض جـهـود ابي
ه من لـــدن حــــيـــدر و تـــكــــر
احملــافظ لــكـن الــبـلــديــة ازاحت
الـــســــتـــار  أمس االربـــعـــاء  عن
الــتـمــثـال دون حــضـور إعالمي
بــســبب جتــاهل اعالم الــبـلــديـة
ارسال أي دعوة لوسائل االعالم
حلــضــور حــفل ازاحــة الــســتـار

ــجـال الـتــنـظـيف الــذي يـعـمل 
وبــاألجـر الـيـومي  يـرمـز لـرجل
طـاعن في السن و تـثبيته في
ـطـار  عـلـمـاً ان أرتـفـاع شـارع ا
الـتـمـثـال مع قـاعـدته يـبلـغ ثالثة
أمـتـار  جـسـد شخـصـيـة الرجل
وهـــو يـــســـحب حـــاويـــة جلـــمع
الــنـفـايـات ويـســهم في تـنـظـيف

ة) .  دينة القد ا
وقـبيل ازاحـة السـتار عن تـمثال

ـة  الــرجل ذي الـشـيـبـة الـكـر
احــضـارة ومــعـة عــدد من عـمـال
الــنــظــافــة في مــوقـع االحــتــفـال
اخلــــــجـــــول   دون ا ن يـــــدعـــــا
احملـافظ او نـائبـة حلضـور حفل
إزاحـــة الــســتــار الـــذي نــحــتــة
الــــفــــنـــان الــــنــــجــــفي حــــســـ

الكرعاوي.

دون معرفة األسباب .
واوضـح مديـر بـلـديـة الـنـجف لـيث
الــعــبــادي في بــيـان أن (الــتــمــثـال
رمـزي يـجـسـد شـخـصـيـة الـعم ابو
حـــيـــدر الــذي يـــعـــمل كــمـــهـــنــدس
ــة ــديــنــة الــقــد لــلــنــظــافــة في ا
ـسـؤولـة والــيـوم نـدعـو اجلــهـات ا
هـمة في النـصاف هـذه الشـريحـة ا
اجملـتـمع من خالل تـعـيـيـنـهم على
ـالك الــدائم وزيـــادة مــرتــبـــاتــهم ا
ــا يــضـــمن لــهـم حــيــاة ـــالــيـــة  ا

ة). كر
 وأشــــار الــــعــــبـــادي الـى (خــــطـــة
ـقبل بتـأهيل أكبر مـديريته لـلعام ا
ـكن من الــسـاحـات الــعـامـة عــدد 
ــديـــنــة ـــا يــتـالءم مع مـــكــانـــة ا
ـقـدسـة  حـيث ان الـتـمـثـال الـذي ا
يـجـسـد شـخـصـيـة الـعم ابي حـيدر
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يـعـقـد مجـلس الـنـواب جلـسـته الـيوم
اخلــمــيس لــلــتــصــويت عــلى قــانـون
ـدنـيـة االحتـادي ومـنـاقـشة اخلـدمـة ا
الــتـعــديل الـثــاني لــقـانــون الـتــقـاعـد
ــوحـد فـيــمـا دعت جلــنـة الـتــعـلـيم ا
ـشـمـولـ الـنــيـابـيـة الى أسـتــثـنـاء ا
بـــقــانـــون اخلــدمـــة اجلـــامــعـــيــة من
الــتـــقــاعــد. وجــاء في جــدول اعــمــال
جـلـسـة الـيوم ان (اجملـلس سـيـصوت
عــــلى قــــانــــون اخلــــدمــــة االحتـــادي
ـالية ويـناقش تـعديل قـانون االدارة ا

وكـــذلك الــتــعـــديل الــثــانـي لــقــانــون
وحد رقم  9 لـعام 2014 ). الـتقاعـد ا
وأنــهى اجملــلـس امس االول الــقـراءة
ـشروع تعديل قانون التقاعد. األولى 
وطـالبت رئيسـة جلنة التـعليم العالي
والــبـحث الــعـلـمـي الـنـيــابـيــة غـيـداء
شـمولـ بقـانون كـمبش بـأستـثنـاء ا
اخلـدمة اجلـامعيـة من التقـاعد. وجاء
فـي وثــيــقـــة حتــمل تـــوقــيع كـــمــبش
اطـلعت عـليهـا (الزمان)  انه (من اجل
الكــات الـتــدريـســيـة احلــفـاظ عــلى ا
وتالفي افراغ اجلامعات من الكفاءات
ـهـمـة  تدعـو الـلـجـنة الى الـعـلـمـية ا

شـمولـ بقـانون اخلـدمة اسـتـثنـاء ا
اجلــــامـــعـــيـــة رقم 23  لـــعـــام 2008
ــعـــدل من احــكــام الــتــقــاعــد حلــ ا
تـــشــريع تـــعــديـل اخــر عــلـى قــانــون
اخلــــدمـــة يـــضــــمن االنـــســــجـــام مع
مـتطلبات هذا القانون وبنفس الوقت
ــســيـرة الــعــلــمــيـة). ال يــؤثــر عــلى ا
وكــشف مـصـدر نــيـابي عن تــفـاصـيل
الـتـعـديل الـذي سـيـجـري عـلى قـانون
والــذي ســيـــشــمل اســتــثــنــاء بــعض
الـتـخـصـصـات من الـكـفـاءات الـنـادرة
كــاالطـــبــاء واالســتــاذة اجلــامــعــيــ

واخلـبراء من شرط العمر.

تقاعد جديد  b»—∫ موظف يصدر بطاقة كي كارد  «


