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رأى احملـــلل الـــســـيـــاسي هـــشــام
الهاشمي ان دخول مؤيدي التيار
الـــصـــدري عـــلى خط الـــتـــظـــاهــر
يـــعــطي حـــمــايـــة لــلـــمــحـــتــجــ
الـسـلــمـيـ  فـيــمــا دعت نــقــابـة
احملــامـــ الــعـــراقــيـــ هــيـــئــات
انـــتــــداب احملــــامـــ في بــــغـــداد
واحملـــــافــــظـــــات لالشـــــتــــراك في
التجمـع بساحة الـتحريـر بعد غد
االربـــعـــاء لـــلـــوقـــوف الى جـــانب

الشعب. 
وقـال الـهاشـمـي لـ (الزمـان) امس
ان (دخول مؤيدي التيار الصدري
على خط الـتـظاهـر يـعطـي حمـاية
للمحـتج الـسلمـي ضد تراجع
فـــرص الـــعـــمـل وشح اخلـــدمـــات
الذين  التعـامل معهم بـوحشية

وقـسـوة خـالل الـتـظــاهـرات الـتي
انـطـلـقت في الــعـاشـر من الـشـهـر
اجلــــاري) واضـــــاف ان (االمــــور
ستكون حتت السـيطرة بعيدا عن
ـــســـلـــحـــة او اي الـــصـــدامــــات ا
فــوضى عـــارمــة وســتـــكــون عــلى
خطـوات وقـد ال يشـتركـون بـنفس
االهـداف لــكـنــهم ســيـصــلـون الى
تـسـويـة او هــدنـة وعـدم االعـتـداء
على مؤسسات الدولة وكذلك عدم
ـــــتـــــظــــاهـــــرين االعـــــداء عـــــلى ا
) مـــبــيـــنـــا ان (هــذا الــســلــمــيــ
الــتـــوازن يــحـــتــاج الــيـه الــشــاب
ــتــلك هــويــة الــعــفــوي الــذي ال 
حزبيـة واضحـة او انتمـائه جلهة

معينة).
وتــابع ان (احلــكـــومــة تــعــمل في
الــــوقت الـــــراهن عــــلى تــــهــــدئــــة
االوضـاع وتــســعى لــتـحــقــيق مـا

ـرجـعـيـة خالل خـطب دعت الـيه ا
اجلمـعـة). ودعت نـقـابـة احملـام
الـعـراقـيـ هـيـئـات انـتـداب غرف
احملـامـ في بـغـداد واحملـافـظات
واالقـــــضـــــيـــــة والـــــنـــــواحـي الى
شاركة في التجمع اخلاص بعد ا
غـد االربـعـاء في سـاحـة الـتـحـرير
لـــلـــوقــــوف الى جـــانـب الـــشـــعب
والــدفــاع عـن حــقــوقـه. واطــلــعت
(الزمان) على وثيقة حتمل توقيع
النقـيب ضياء الـسعدي جـاء فيها
انه (لغـرض اعالن موقف الـنقـابة
ومطالبـها الوطنـية والوقوف الى
جانب الشعب والدفاع عن حقوقه
الـــدســـتـــوريـــة  نـــدعـــو جـــمـــيع
احملـامـ لالشـتــراك في الـتـجـمع
اخلـاص بــسـاحــة الـتــحـريــر يـوم
ـــقــبل بــعـــد الــســاعــة االربــعــاء ا
الــثـــالــثـــة ظــهـــرا بــارتـــداء الــزي

اخلـاص بــهم عــنـد الــتــرافع امـام
احملـاكم الـقـضـائـيـة). في غـضـون
ـنــبــر الــعـراقي ذلك رأى رئــيس ا
ـتـظـاهـرين ايـاد عالوي ان امـام ا
طــريـقــة تــمــنــحـهم قــوة ال تــقــهـر
تتمثل في االلتـزام التام بالـتعبير
الــســـلــمي عـن حــقــوقـــهم .وكــتب
عالوي تـــغـــريـــدة في تـــويـــتــر (ال
ـقـراطـيــة مع االعـتـداءات عـلى د
ـنابر الناشـط والـصحافـي وا
االعالمـــيـــة) واشـــار الى ان (مـــا
تظاهـرين قوة ال تقهر هو نح ا
االلتـزام التـام بـالتـعبـيـر السـلمي
ــشــروعــة مـقــابل عن حــقــوقــهم ا
التزام احلكومة التام بحمايتهم).
وعـــقـــد مـــجـــلس األمن الـــوطـــني
جـلــسـة غـيــر اعـتــيـاديـة بــرئـاسـة
ـهدي رئيـس الوزراء عـادل عـبـد ا
ناقشة إعداد قوات حفظ القانون

من حــيث الــتــجــهــيــز والــتــدريب
حلـمـاية الـفـعـالـيـات االجـتـمـاعـية
الـــكـــبـــرى كـــمــــا بـــحث اجملـــلس
اســـتــعـــدادات الــقـــوات األمــنـــيــة
وقــيـادة حــرس احلــدود حلــمــايـة
وتأم احلدود العراقية السورية
حتـســبــا ألي اخــتـراق مـن جـانب
عناصـر داعش الذين تـسربوا من
الـسـجــون بـعـد الـتــدخل الـتـركي.
ـــهــدي قـــد حـــضــر وكـــان عــبـــد ا
اجتـماع الـلـجنـة الوزاريـة الـعلـيا
للتـحقـيق في أحداث التـظاهرات.
ـكتـبه (على واطلع بـحـسب بيـان 
آخر الـنتـائج التي تـوصلت الـيها

اللجنة التحقيقية).
 واعـلـنت االمـانـة الـعـامـة جملـلس
الـوزراء تـفـاصـيل الـقـرارات الـتي
اتــخـــذهـــا اجملــلس فـي جــلـــســته
ـــاضي االعـــتـــيـــاديــة الـــثـالثــاء ا
وتضمنت القرارات تخويل وزارة
الـــكـــهـــربـــاء صالحـــيـــة اإلحـــالــة
وتوقـيع الـعـقـد مع شـركة جي اي
كـمــا وافق عــلى اعــفـاء الــقـروض
ـشاريع والسـنـدات اخلـارجيـة وا
ـــمــــولـــة كـــافـــة مـن الـــضـــرائب ا
والرسـوم الـكمـركـيـة فيـمـا يخص
القـرض الـيابـاني وتـخويل وزارة
صادقة على التخطيط صالحية ا
تــطــبــيق الــتــوصــيــات الــصـادرة
ـنـتج عــلى وفق اآللـيـة حلـمـايــة ا
عـتـمدة حـالـيا واتـخـاذ سلـسـلة ا
من القـرارات بشـأن تلـبية مـطالب
ُتظاهـرين وتوفير عـدد كبير من ا
فـرص الـعـمل لـلـشـبـاب الـعـاطـل
عن العمل وكذلك تـضم مشروع
ــــوازنـــة لــــعـــام 2020 قــــانـــون ا
جتـــمــــيـــد الـــعــــمل بـــالــــقـــوانـــ
والتـعـلـيمـات الـنافـذة الـتي تـمنح
احلق باسـتالم الشخـص أكثر من
راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره

باستالم أحدها. 
ــنــبـثــقــة عن ونــصت الــفــقــرات ا
جلسة مـجلس الوزراء االعـتيادية
ــاضي عــلـى اعــتــمــاد الــثالثـــاء ا
قـــاعـــدة بـــيـــانـــات وزارة الـــعـــمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة اخلـاصـة
بـالـبــاحـثـ عن الــعـمل; لـتــنـفـيـذ
قـرارات مــجـلس الــوزراء وصـرف
مبلغ مـقداره خمـسمئـة وخمسون
ُـخصص بـلغ ا ملـيـار دينـار من ا

لـصنـدوق احلـمـايـة االجـتـمـاعـية;
لــــغــــرض تــــنــــفــــيــــذ الــــفــــقــــرات
(12,11,10,9,6) من قرار مجلس
الــــوزراء  340 لـــــســـــنـــــة 2019
لــغـــرض الــعـــمل بـــصــفـــة بــاحث
اجتـماعي لـضمـان سرعـة اإلجناز
ودقته وتعـديل الفقرة 17من قرار
مـــجـــلس الـــوزراء  340 لـــســـنـــة
 (2019 لـتــصـبح:(تــتـولى هــيـئـة
احلمـايـة االجتـمـاعيـة بـالتـنـسيق
بينهـا واحملافظات لـغرض شمول
ستـة آالف عائـلة وفـقا لـنصوص
قانـون احلـمـايـة االجتـمـاعـية رقم
 11 لـسـنة  2014علـى أن تتـولى
ـالـيـة إضـافـة تـخـصـيص وزارة ا
ـوازنة مالـي في مشـروع قـانـون ا
ـالـية الـعـامة االحتـاديـة لـلـسـنـة ا
 2020 إلى وزارة الـــعــمـل ومــنح
وزارة العمل صالحية التعاقد مع
الف شخص من خالل إدراج نص
وازنة العامة في مشروع قانون ا
ـالـيـة 2020 االحتـاديـة لـلــسـنـة ا
وقـيام احملـافـظـات بـتـوفـيـر الدعم
اإلداري واللـوجستـي لفرق وزارة
الــعـمـل لـضــمــان ســرعــة اإلجنـاز
ودقته وتُـعـتــــــــــمـد نسـبـة الفـقر
مع الــــنـــســـبـــة الــــســـــــــكـــانـــيـــة
لـلــمـحــافـظــات احملـددة من وزارة
الـــــتــــخـــــطـــــيط; لـــــتــــوزيـع عــــدد
ُــشــار إلــيــهم آنــفــا األشــخــاص ا
ُــحـافـظـات وقـيـام أمــانـة بـغـداد ا
بـتـوفـيــر قـطع أراضٍ مالئـمـة إلى
وزارة الــعـــمل  لــغـــرض تــنـــفــيــذ
الـفـقـرت 9,12 من قـرار مـجـلس
الــــوزراء 340 لـــــســـــنــــة (2019
وإضافة عـضوية وزيـري (الدفاع
والــــنـــفـط) ومـــديــــر عــــام دائـــرة
االستـكشـافات الـنفطـية في وزارة
النـفط ومُديـر عام دائـرة اإلسكان
الـعـسـكــري في وزارة الـدفـاع إلى
عـضـوية الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـتوزيع
األراضي السكـنيـة وتخـويل مُدير
عـام دائرة األراضـي الـزراعيـة في
وزارة الـزراعــة صالحــيــة رفع يـد
اإلصالح الـــزراعـي بـــعـــد إرســـال
ــتـــكــامل من الــلــجــنــة مــحــضــر مُ
الـزراعــيـة في كـل مُـحــافـظــــــــــــة
يــــــــــــؤيـــــــــــد رفـع يـــــــــــد اإلصـالح
الــــــــــزراعي ومُــعـاجلــة الــعــقـود

وااللتزامات.
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انتخب احتـاد احلقوقـي العرب
ـالـكي الـذي كـان يشـغل شـبـيب ا
ــدة 45 مـــنــصب االمـــ الــعـــام 
عـــامــا رئـــيـــســا له  ,في تـــعــديل
ـــوجه هـــيـــكـــلي جـــديــد شـــغل 
الوزير االسبق مفيد شهاب نائب
الرئيس من مصر وعلي الضمور
االمـانـة الــعـامـة من االردن . كـمـا
اختـير نـائبـان لالم الـعام هـما
مـحــمـد اسـمــاعـيل من فــلـسـطـ
ومـــحــمـــد نـــعــمـــان الــداودي من
الكي العـراق . وجرى انـتخـاب ا
خالل االجــتــمــاع الــذي عــقــد في
الـعـاصـمة االردنـيـة عـمـان لـلـمدة
من  20 -19تــــــــــشــــــــــرين االول
اجلـــــاري وحـــــمل شـــــعـــــار (امن
اخلليج في ضوء احـكام القانون
الكي لـ (الزمان) الدولي). وقال ا
في وقـت ســـابق انه  (بـــالـــنـــظــر
ـــتــوتـــر في مــنـــطــقــة لـــلــوضع ا
ــؤتــمــر اخلــلــيـج الــعــربي فــان ا

اتـــخــذ شـــعـــار امن اخلــلـــيج في
ضـوء احــكـام الـقــانـون الـدولي).
وكـان آخــر اجـتـمــاع لالحتـاد قـد
عــــقــــد فـي بــــيــــروت عـــام 2017
ونـــاقش جـــمــلـــة من الـــقــضـــايــا
الراهنة وملفات تـتعلق بالقانون
الــــدولي االنـــــســــانـي وحــــقــــوق
االنسان في الوطن العربي فضال

نـضـوية ـنظـمـات ا عن قـضايـا ا
الكي الى حتت االحتاد. واشار ا
ـــؤتـــمــر نـــاقش فـي جــدول ان (ا
كـتب اعـمـاله اعـتـمـاد عـضـويـة ا
الـــدائم واقـــرار جـــدول االعـــمــال
بـصيـغـته النـهـائـية والـتـعديالت
ـكـتب الـدائم في الـتي اتـخـذهـا ا
دورة انعقاده التـاسعة والثالث
ــتــضـــمــنــة تـــعــديل الـــنــظــام وا
االسـاس لالحتـاد بـاعـادة الـنـظـر
ـا يؤدي في هـيكـله الـتـنظـيـمي 
الـى تــــطــــويــــر ادائه وتــــوســــيع
ـؤتـمـر ايـضا قـاعـدته). ونـاقش ا
مـوضـوعــات اخـرى مـثل الـوضع
ــوازنـة ــالي لالحتــاد واقــرار ا ا
واحلــســاب اخلـتــامي فــضال عن
ــقـر ــثل االحتــاد في ا تــقــريــر 
تحدة في جنيف االوربي لال ا
عـن نــــشــــاط االحتــــاد وعالقــــاته
اخلـــارجـــيــة ودوره فـي مــجـــلس
حـــقــوق االنـــســان الـــتــابع لال
تـحدة وقـضايـا الوطن الـعربي ا

ومستجداته ومتغيراته.
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تعـلن جمعـية الهالل االحـمر الـعراقي بالـنيابـة عن الصلـيب االحمر الـنرويجي
ـعـاجلـة احلـيـوية عن تـقـد طلـب صيـانـة (٤) وحـدات مـعـاجلـة بـايـولوجـيـة ا
ـنفذة الـهالل االحمر بـتمويل ودعم من الـصليب (مسـتشفـى البصـرة) اجلهة ا
ـسـتـفـيـد الـنـهـائي مـسـتـشـفى الـبـصـرة ووزارة الـصـحة االحـمـر الـنـرويـجي ا
ـكن احلصـول علـيهـا من مقـر عام اجلـمعـية وحـسب اجلدول والـشروط الـتي 

نصور. في بغداد/ ا
اخـر مـوعـد لقـبـول الـعـطـاءات الـسـاعـة الثـالـثـة بـعـد الـظـهـر من يـوم اخلـميس

صادف ٢٠١٩/١٠/٣١ . ا
كاتب اخملتصة تقد عطاءهم ؤهل من الشركات وا على مقـدمي العطاءات ا
داخل ظـرف مـخـتـوم يـودع في صـنـدوق الـعـطـاءات في مـقـر عـام اجلـمـعيـة في

نصور ويهمل اي عطاء غير مستوفي الشروط. ا
لالستفسار االتصال ٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨

وال تـتحـمل اجلـمـعـية اي مـسـؤولـيـة قـانونـيـة او مـالـية عن اجـراء الـتـعـاقدات
ويـكـون اخـتـيـار الـشـركـات والـدفع من قـبل الـصـلـيب االحـمـر الـنـرويـجـي. كـما
كنـكم احلصول على الـعرض الكـامل الكترونـيا يرجى مـراسلة السـيد (نبيه

nabih.fawaz@redcross.no فواز) على البريد االلكتروني
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ـــتــظـــاهــرون في وسـط بــيــروت ا
مــطـالـبـ بـاسـتـقــالـة بـاقي الـكـتل
ـتظاهرون الـسياسـية كمـا أطلق ا
ــفــرقــعـات فـي مـديــنــة طــرابــلس ا
الـناريـة احتفـاالً معربـ عن املهم
فـي أن يــــســـتــــقــــيل اجلــــمــــيع من
احلــكـــومــة وتــنــظــيم انــتــخــابــات
ــانــيــة مــبــكــرة.وكــان جـعــجع بــر
حــلـيف احلـريــري قـد دعـا األخـيـر
إلـى تــقـــد اســـتــقـــالـــته. الى ذلك
ذكــرت الــوكـالــة الـوطــنــيـة لإلعالم
ــــصـــارف نــــقـال عن جــــمــــعــــيــــة ا
الـلبـنانـية قولـها إن جـميع الـبنوك
سـتظل مغلـقة اليوم االثـن بسبب
االحـــتــجـــاجــات.ومــنـح احلــريــري
مــــســــاء اجلـــمــــعــــة شـــركــــاءه في
احلكومة في إشارة إلى حزب الله
والــــتـــيـــار الـــوطــــني احلـــر الـــذي
يـتـزعمه الـرئيس الـلـبنـاني ميـشال
عـــون مـــهـــلـــة  72ســـاعـــة حـــتى
ــــضي في يــــؤكـــدوا الـــتــــزامـــهم ا
اصـالحات تعهـدت حكومـته القيام
ـاضي أمــام اجملـتـمع بــهـا الـعــام ا
الــدولـي مــقــابل حــصــولــهــا عــلى
هـبات وقروض بـقيمة  11,6مـليار
دوالر.وانـدلعت االضطرابات بدافع
الــــغـــضب من ارتــــفـــاع تـــكـــالـــيف
ـــعــيـــشـــة وخــطط فـــرض رســوم ا
ات كـا جـديـدة منـها رسـوم عـلى ا
الـصـوتـيـة عـبـر تـطـبـيـق واتـساب
وهـي خـــطـــوة تـــراجــــعت عـــنـــهـــا
الـسلـطات سـريعـا بعـد تفـجر أكـبر
احــــتـــجــــاجـــات فـي الـــبـالد مـــنـــذ

عقـــــود. 

مـن وزراء حزبه األربـعة االسـتقـالة
ـا يـزيـد الـضـغوط مـن احلكـومـة 
عــلـى احلـريــري مـع سـعــيـه إلقـرار
مــوازنــة تــعــهــدت احلــكــومــة بــأال
تــــشــــمل ضـــرائـب جـــديــــدة.وقـــال
جـعـجع فـي مـؤتـمـر صحـفـي عـقده
شـمال بيـروت (توصلنـا إلى قناعة
أن هـذه احلكومة عاجزة عن اتخاذ
ـطلـوبة إلنـقاذ الوضع اخلـطوات ا
ـــتــفـــاقم) ـــالي ا االقـــتـــصـــادي وا
مـضـيـفـا أن حـزبه (قـرر الـطـلب من
وزرائـه الـتــقـدم بــاســتـقــالــتـهم من
احلــكــومـة).وفــور ســمـاعــهم خــبـر
اســـــتــــقــــالـــــة الــــوزراء احـــــتــــفل

أكــبـر في احلـكـومـة اجلـديـدة وهـو
ـانــحـ تــغــيـر ســيـجــعل عــرض ا
الـدولـي أو دول اخلـلـيج الـعربـية
ـساعدات أو االسـتثمـارات ضربا ا
ـــــــســــــــتـــــــحــــــــيل مـن ضــــــــروب ا
تـقريـبا.وقالت مـصادر حكـومية إن
احلـريـري يـنـتـظـر مـوافـقـة ائـتالفه
عـلى االقتراحـات االقتصـادية التي
تـشمل فـرض ضرائـب على الـبنوك
وخــطـة إلصـالح شـركــة الـكــهـربـاء
احلــكـومـيـة.وأعـلن سـمـيـر جـعـجع
زعــيم حــزب الــقــوات الــلــبــنــانــيـة
ـــاروني في ســـاعـــة ـــســـيـــحـي ا ا
مـتـأخـرة من لـيل الـسـبت أنه طـلب

مـن شــأنــهــا جتــنــيب الــبالد أزمــة
اقــتـــصــاديــة مــلــمــحــا الحــتــمــال
اسـتقـالته إن لم يحـدث هذا. واتهم
احلــــريـــري خـــصـــومـه بـــعـــرقـــلـــة
كن يـزانـيـة  إجـراءات خـاصـة بـا
أن جتــعل لـبـنـان يـحـصل عـلى 11
مــلـيـار دوالر تـعـهــد بـهـا مـانـحـون
غــربــيــون وتــســاعـده عــلى جتــنب

االنهيار االقتصادي.
وإذا اسـتـقـال احلـريـري فـسـيـكـون
مـن الصعب على األحزاب اخملتلفة
فـي االئــــتالف احلــــاكم تــــشــــكــــيل
رجـح أيضا حـكومـة جديـدة.ومن ا
أن يـكون حلزب الله وحلفائه نفوذ
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عــاد احملـتــجـون الـلــبـنــانـيـون إلى
الــــشــــوارع صــــبــــاح امـس األحـــد
لــيــواصـلــوا الـضــغط عــلى رئـيس
الــوزراء ســعـد احلــريــري مع قـرب
انــتــهـاء مــهـلــة حــددهـا احلــريـري
لـتـنـفـيذ مـجـمـوعـة من اإلصالحات
ــطـلـوبـة بـشـدة القـتـصـاد الـبالد. ا
وطــالب احملــتــجــون امس بــفـرض
ضـرائب على االثرياء .وتشارك في
ـناهـضة لـلحـكومة االحـتجـاجات ا
الــتـي تــعم الــبالد مــنــذ اخلــمــيس
ــاضي جـمـيع قـطـاعـات اجملـتـمع ا
الــلــبــنـاني وتــوجه دعــوة مــوحـدة
عــلى نــحــو غــيــر مـعــتــاد إلســقـاط
نـخبة سـياسية يـتهمهـا احملتجون
بـإغراق االقـتصـاد في أزمة.ووصل
مـحـتجـون شبـان يـحمـلون أكـياس
الـــقـــمـــامــة إلـى وسط بـــيــروت في
ســـاعــة مـــبــكــرة مـن صــبــاح امس
األحــــد إلزالــــة اخملــــلــــفــــات بــــعـــد
الـتظاهرات ذات الـطابع االحتفالي
قــبل يــوم وعــادت مـجــمــوعـات من
ــتــظــاهـرين يــحــمــلـون الــطــبـول ا
واصـلة الزخم ومـكبـرات الصـوت 
. وبــدأ احلــريـري امس مــشـاوراته
مـع مخـتلف الـقـوى السـياسـية في
ـهـلـة الـتي طـرحـهـا مـؤخرا إطـار ا
عـلـيـهم كـمـا اعـلن ورقـة اصالحات
ــوافـقــة الـشــركـاء.وكـان حــظـيت 
احلـــريــري قــد أمـــهل شــركــاءه في
احلـكـومـة  72سـاعـة يـوم اجلـمـعـة
ــاضي لالتــفــاق عـلـى إصالحـات ا
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل ان تـشـهد
الــبالد تــســاقط امــطــار خــفــيــفـة
مـصـحـوبـة بـعواصـف رعديـة في
بــــعض االمـــــاكن وانـــــخــــفــــاض
درجــــــــات احلـــــــرارة بــــــــشــــــــكل
تدريـجي.وقـالت الهـيـئة في بـيان
ـــنــــطـــقــــتـــ امـس ان (طـــقـس ا
الــوسـطى واجلــنـوبــيـة ســيـكـون
الـيـوم االثـنــ صـحـوا الى غـائم
جـزئي واحـيـانـا غـائم مع فـرصـة
لــتــســاقط زخــات مــطــر خــفــيــفـة
واضاف مـتـفـرقـة خالل الـنـهـار) 
ان (درجات احلرارة الـعظمى في
مشـيرة بغـداد بـلغت  35درجة) 
الـى ان (الـــطـــقس ســـيـــكـــون في
نـطـقة الـشمـاليـة غـائمـا جزئـيا ا
الى غـائـم مع تـسـاقـط امـطـار في
بـــــعـض االمـــــاكـن خـــــاصــــــة في
االقــسـام الـشــرقـيــة مـنـهــا تـكـون

رعــديـــة احــيــانــا وال تــغــيــيــرفي
درجـات احلـرارة). وضـرب زلزال
بــقــوة  4درجــات عـــلى مــقــيــاس
ريخـتر مـدينـة كلـمة في مـحافـظة
بوشـهر جنـوب إيران.وقـال مركز
رصـد الـزالزل الـتـابع لـلـمـؤسـسة
اجليـوفيـزيائـية بـجامـعة طـهران
إن هــذه الــهــزة وقــعت بــعــمق 9
كــيــلـــومــتــرات من ســطح األرض
وبــلـغت قــوتــهـا  4درجـات  ولم
تـصل بـعـد أي تـقـاريـر عن وقـوع
أضــرار مـاديــة أو بــشـريــة جـراء
هـذه الـهـزة األرضـيـة. وتـتـعـرض
إيران لـزالزل كـان أكـثرهـا دمـوية
زلزاالن ضرب أحدهما محافظتي
جـــيالن وزاجنـــان شـــمـــال غـــرب
الـــبالد في حـــزيـــران عــام 1990
وبلـغت قوته  7.7درجة  وأسـفر
عـن مــــــقـــــــتل  37ألف شـــــــخص
وإصــــابـــــة مــــئـــــة ألف آخـــــرين
وضــرب الــثــاني مــديــنـة بــام في
كـانـون األول عـام  2003وأسـفـر
عن مــقــتل  31ألف شــخص. الى

ـــيـــ ذلك  حــــذر أحـــد األكــــاد
الـسـلطـات الـتـركـيـة من أن زلزاال
كـبـيرا في بـحـر مـرمـرة قـد يؤدي
إلى تسونـامي بأمواج تصل إلى
ســـــته أمـــــتـــــار عـــــلـي ســـــواحل

إسطنبول.
وقـــال الـــبــــروفـــيـــســــور أحـــمـــد
سـيفـيـدت يلـجـيـنر إن (مـا يـجعل
اخملـتصـ يـتـوقعـون تـسـونامي
ــديـنـة هي جتـارب في سـواحل ا
ــــاضي إذ ســــجـــلت مــــوجـــات ا
تـسونـامي صـغيـرة وكـبيـرة بـعد
زالزل بــقــوة  7.4عــلى مـــقــيــاس
ريـــــخـــــتـــــر) مـــــشـــــيـــــرا الى أن
(التسونامي يظل متوقعا بالرغم
من أن مـرمـره هـو بـحـر داخـلي)
وكشف عن ?(جتارب بـهذا الشأن
بـالـتـعــاون مع الـيـابـان حـيث من
توقع انه لن يكون لـلتوسنامي ا
تأثير كـبير لكن هـناك مناطق قد
تـشــهـد انــهـيــارات أرضـيـة حتت
ياه قـبالة مـنطقة بـيوكجـكمجة ا
في إسطنبول وميناء ينيكوبي).
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اطـلــقت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والــبـحث الــعــلـمـي االسـتــمـارة
االلـكتـرونيـة اخلاصـة بالـتقد
ــركــزي لــلـدور عــلى الــقــبــول ا
الـثــالث. وقـال مـديـر عـام دائـرة
تابعة الدراسات والتخطيط وا
ايـهــاب نـاجي عـبـاس في بـيـان
امس ان (وزيـر الــتـعـلـيم قـصي
الــــســــهــــيل وافـق عــــلى اطالق
االستمارة االلكترونية اخلاصة
بالتقد خلريجي الدور الثالث
اعــتـــبــاراً من ١٠/٢٠ ولـــغــايــة
نــهـايــة الــدوام الـرســمي لــيـوم
ـوافق ١٠/٢٨). ودعـا االثـنـ ا
(الــــطــــلــــبــــة الى االطالع عــــلى
احلـدود الــدنـيـا لــلـقـبــول لـهـذه
السنة الدراسية كما نأمل منهم

االلتزام بالتوقيتات احملددة).
وأعـلنت الـوزارة نتـائج القـبول
ـــتـــمــيـــزين في عـــلى قـــنـــاتي ا
اجلـامــعـات لـلــسـنـة الــدراسـيـة
اجلارية.   وقال عباس في بيان
امـس ان (الــــــــوزارة أصـــــــدرت
قـائـمـة بـقـبول  247مـوظـفاً من
مــخــتـــلف الــوزارات والــدوائــر
رتبـطة بوزارة من حـملة غيـر ا
شــهــادة الــدبــلــوم الــتــقــني في
الدراسة الصباحية باجلامعات
للـسنة الـدراسية  اجلـارية على
ــتـمــيـزين) ,وأضـاف أن قــنـاة ا
(قائـمة اخـرى صدرت تضم 33
مــوظــفــا مــقــبـوال فـي الــدراسـة
الـصـبـاحـيــة بـاجلـامـعـات عـلى
ــــتــــمــــيــــزين من ذوي قــــنــــاة ا
الـــشــــهـــداء حلـــمــــلـــة شـــهـــادة

اإلعدادية). 
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كـشف اخلــبـيـر الــقـانـوني طـارق
حــرب عن قـرب إصــدار الـقــضـاء
الـعــراقي قــرارا يـتـضــمن ارجـاع
ادارة جـامع الــرحـمن الـواقع في
ـنــصــور بـبــغـداد الى مــنــطـقــة ا
ديــوان الــوقف الــشــيـعـي والـزام
حزب الفضيلة بارجاع ما حصل
عــلــيه من امــوال جــراء حــيــازته
اجلـــامع  داعــيـــا  وزارة الــعــدل
وهيـئة الـنزاهـة الى فتح حتـقيق
ــشــيـد ــعــرفـة مــلــكــيـة االرض ا
علـيهـا اجلامع فيـما نـفت دائرة
تولي الشرعي في اجلامع على ا
اتـــهــــامـــات الـــوقـف الـــشــــيـــعي
بافـتـتاح مـراكـز مسـاج وصـالون
لــلـتــجـمــيل داخل اجلــامع. وقـال
حرب لـ(الزمان) امس ان(القضاء

بـصـدد اصـدار قـرار يـرجع ادارة
اجلـامع لـلـوقف الـشـيـعي والـزام
حـزب الـفـضـيـلـة بـدفع مـا حـصل
علـيه من ايـجـارات من االخرين)
مضيفا ان(مساحة االرض الكلية
الــتي يـــقع في داخــلــهــا اجلــامع
ـــا  فــيـــمـــا ان اجلــامع  160دو
اليـــــشــــغـل ســــوى ربـع من هــــذه
ــســاحـة) واضــاف ان (الــســنـد ا
الــعــقـاري لــلــجــامع الــصـادر من
دائـرة التـسـجـيل العـقـاري يـؤكد
ان االرض مـلك حلـزب الـفـضـيـلـة
الــــذي نـــشــــر صــــورة الــــســــنـــد
العقاري) واضاف (ال نعلم كيف
امتـلك احلـزب هذا الـعـقار او من
بـــاعه له او تـــنــازل عـن مــلـــكــيــة
االرض?) مـؤكـدا ان (عـلى وزارة
العـدل وهيـئـة النـزاهة الـتحـقيق
في كيفية امـتالك احلزب للجامع

ــنـصــور والـذي وسط مــنـطــقـة ا
يعد اغـلى قطـعة ارض في البالد
حــيث البــد من اتــخــاذ اجــراءات
قــانــونـــيــة بــحق من ســجل هــذا
العـقـار بـاسم احلزب) الفـتا الى
ان (االرض الــتي حتـيـط اجلـامع
 تــأجـيـرهــا مـوقــفًـا لــلـعـجالت
وصـــالـــونــات حـالقــة وخـــدمــات
عــــديــــدة) داعــــيـــــا احلــــزب الى
(الــــتـــــنـــــازل عن هـــــذا اجلـــــامع

واعادته للدولة ). 
ـتـولي من جـهــتـهـا ردت دائــرة ا
الشـرعي في جـامع الرحـمن على
بـــيــان ديــوان الــوقـف الــشــيــعي
بـــشــأن افــتــتــاح مــراكــز مــســاج
وصـــالــــون لـــلــــتــــجـــمــــيل داخل
اجلامع. وقـالت الدائـرة في بيان
ان (الوقف الـشيـعي اصدر بـيانا
بشـان وضع اجلامع والـتحـضير

السـتـثـمـاره جتـاريـاً وقـد تضـمن
مـعـلـومـات مـغـلـوطـة وأكـاذيب إل
يليق صدورها من مؤسسة تمثل
اجلــهــة الــديـنــيــة في احلــكــومـة

ووظـــيــفــتــهــا صــيــانــة االًوقــاف
الــشـــرعــيـــة ومـــراعــاة األحـــكــام
الديـنيـة فيـها) عـلى حد تـعبـيره.
وأضـــاف (ونـــحن إذ نـــديـن هــذا
الـــتـــصـــرف نـــثـــبـت حـــقـــنـــا في
مــقــاضــاته لـتــعــمــده الـتــســقـيط
والتشويه بـأوهام ال وجود لها)
مـؤكــدا ان (مـا ادعــاه الـوقف من
وجـود صــالـون جتـمــيل ومـراكـز
مـسـاج علـى ارض اجلامـع  كذب
ــــوقع مـــفــــتـــوح ألي زائـــر أو وا
مــصل لــيـطــلّع عــلى ذلك فــلـيس
اجلـامع في زوايــا مـظـلـمـة حـتى
ـعــلــومـات) تــنــسب الــيه هــذه ا
مــــبــــيــــنــــا ان (اجلــــامع بــــإدارة
مؤسسة الرحمن االسالمية التي
ـرجعـية لـها تـوليـة شـرعيـة من ا
الــديــنــيــة الــتي حــفـظ ابــنــاؤهـا
ـسـجـد في أحـلك الـظـروف مـنذ ا

عـام  2003وقــدّمـت دمــاءً زكــيــة
والســـيـــمــا خـالل احــداث عـــامي
 2007-2006وفي مـــــنـــــطـــــقـــــة
مــحــاطــة بــخاليــا اإلرهــاب وظل
نـداء احلق يــصـدح من مــكـبـرات
ــظـلــمـة ـدة ا الــصـوت في تــلك ا
وان من اوضح األحكام الشرعية
عـدم جـواز الـتـصـرف في الـوقف
ـتولـي الشـرعي) ـراجـعـة ا اال 
واوضـح الــبــيـــان ان (الــتـــولــيــة
الــشــرعــيـــة مــثــبــتـــة في الــوقف
ووردت اإلشـارة الـيــهـا في كـتـبه
الرسـمية ومـنهـا الكتـاب الصادر
من مكتب رئيس الديوان  بالعدد
/ 170وتــاريخ  8نـــيــســـان عــام
ــــــوجّـه إلى اإلمــــــانـــــة  2007وا
العـامة جملـلس الوزراء وبـتوقيع
رئيس الديوان صالح احليدري)
ـرجعيـة الديـنية هي وتابع ان (ا

من أمرت بـتـسجـيل اجلـامع لدى
الـوقف وسـعـى ابـنـاؤهـا في ذلك
حـتى  التـسـجـيل لـيكـون وقـفاً
عـامـاً ليس مـلـكـا جلـهـة فهل من
الـــوفــاء وحــفظ االمـــانــة وجــزاء
اإلحـــســــان تــــصــــرف الــــديـــوان
ويــعــرض ارض اجلــامع دون ان
ــــتــــولي الــــشــــرعي?) يـــراجـع ا
واردف الـــــــبــــــــيـــــــان ان (اإلدارة
الشـرعيـة لـلجـامع انفـقت مالي
الـــدنــانــيــر عــلى إكــمــال قــاعــات
الـصالة وتـهـيـئـتـهـا وجتـهـيـزهـا
إلقامـة صالة اجلـمعـة والـشعـائر
الــديـنــيــة ودفع رواتب اإلداريـ
والـعــامـلـ واحلــرس ولم يـنـفق
الــوقف الـشــيــعي ديـنــارا واحـدا
على شـؤون اجلامع فـما مـسوّغ
استـبـداده بالـتـصرف فـيه?) على

حد قوله.

Ÿ—«uA « v ≈ ÊËœuF¹ ÊuO½UM³K « Êu−²;«
  UŠö ≈ W —Ë sKF¹ Íd¹d(«Ë

طارق حرب 
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