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بيـان امس ان (سـلسـلـة حـرائق طالت
عمـارات ومـخـازن في مـنطـقـة جتـارية
في شـارعي الـنــهـر والـرشــيـد بـعـد ان
اقدمت عناصر مشاغبة على حرق تلك
االبــنـــيــة مـن خالل رمــيـــهـــا بــقـــنــابل
لـتوف احلـارقة مع مـنع فرق الـدفاع ا
ـدني من عــمـلـيـات اخــمـاد احلـرائق ا
باالعـتداء عـلـيهـا أيـضاً بـتلـك القـنابل
احلارقة). وأصدر احلراك الشعبي في
محـافـظه بـابل بـيانـا طـالب فـيه إلـغاء
النظـام السيـاسي ودمج وزارة الدفاع
داعياً والداخـلـية واحلـشد الـشـعبي  
ـتظاهـرين في العراق بـتحمل جميع ا
سؤولـية بقـيادة منـاطقهم بـالتعاون ا
مع قــــيـــادات شــــرطــــة احملـــافــــظـــات.
وشـهـدت مـحـافـظـة كـربالء تـظـاهـرات
لـلـمـهـنـدســ امـام مـصـفى احملـافـظـة
احتـجـاجـا عـلى عدم ظـهـور أسـمـائهم
في تـعـيـيـنــات وزارة الـنـفط مـهـددين
بتصعـيد اإلحتجاجـات وقطع الطريق
إذا لم يـتم الــقـضــاء عـلى الــفـسـاد في
مـلف الـتـعـيـيــنـات.وقـطع مـتـظـاهـرون
اجلـسـر الــرئـيس فـي قـضـاء االصالح
جـنــوب ذي قــار. وفي الـبــصــرة اغـلق
ؤدي تظـاهرون طـريق البـرجسـية ا ا
الى موقع الـرمـيـلـة اجلنـوبي الـنـفطي
حـافظـة البـصرة.كـما جتـمع اخرون
نع أمام تـربـية الـبـصـرة في محـاولـة 
وظـفـ فيـهـا من االنـتظـام بـالدوام. ا
وتواصل الـعديـد من مـدارس البـصرة
إغالق ابـوابــهـا بـعــد ان كـتب عـلــيـهـا
(مغـلق بأمـر الـشعب). واكـد ناشـطون
ان احملتـجـ يـجددون الـرفض بـبـقاء
الـســلـطــات احلـالــيـة بــإدارة الـدولـة .
وقـال نــاشــطــون لـ (الــزمـان) امس ان

تـظـاهـرين خـالل مـحـاولة األمـنـيـة وا
لـلـسـيـطـرة عـلى جـسـر األحـرار حـيث
اسـتــخـدمت قــوات مـكــافـحـة الــشـغب
ــسـيــلـة لــلـدمــوع لـتــفـريق الـقــنـابل ا
ــا اسـفــر عن اصــابـة 25 احلـشــود 
مــتـــظــاهــرا) واشــاروا الى  (انــدالع
النـيران في احملـال التـجاريـة القـريبة
من ســاحــات االعــتــصــام) وشــوهـدت
ـدني تـخـمد حـرائق في فرق الـدفـاع ا
محـال جتاريـة ومـنازل تـقع في شارع
الـرشــيــد. واصـدرت مــديــريـة الــدفـاع
دني بـيـانا بـشـأن سـلسـلـة احلرائق ا
الـتي انـدلـعت امس االول في شـارعي
ـديـريـة في الـنـهـر والرشـيـد. وقـالت ا
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جتددت الصدامات بـ قوات مكافحة
ــتـظـاهــرين بـعــد مـحـاولـة الـشـغب وا
الـــســــيــــطـــرة عــــلـى جـــســــر االحـــرار
ا ـسيلة لـلدموع  باستخـدام قنابل ا
اسفر عن اختناق نحو  25 متظاهرا
ويـواصل احلـراك الـشعـبـي في بـغداد
واحملـافـظــات اعـتــصـامه مــنـذ اقل من
شــهــر لـلــمــطــالب بــتــغــيــيــر الــنــظـام
الـــــســــــيــــــاسي فـي الـــــبـالد واجـــــراء
انتخـابات مبـكرة . وافاد شـهود عيان
ان (صـــادمـــات وقـــعـت بـــ الـــقـــوات

(الــقــرارات الـــصــادرة من احلـــكــومــة
ـــان اصــبـــحت غـــيــر مـــؤثــرة والــبـــر
وجــاءت مـتــاخــرة  وال تــمــثل إصالح
واشــاروا الى بــجـــد لــبـــنــاء الـــوطن)
(الــشــعب يـــصــر عــلى ازاحـــة الــظــلم
والتـخـلف والـفـساد مـهـمـا كـلّف االمر
ومـســتــمــرين حــتى انــهــاء الــفـوضى
والـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة احلـزبـيـة الـتي
اوصى دمـــــــرت الــــــــبـالد). الـى ذلك  
رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة بـــرهم صـــالح
ـفـوضـيــة الـعـلـيــا حلـقـوق اإلنـسـان ا
ـصابـ والشـهداء تـابعـة قضـايا ا
.وقـال بيـان تلقـته (الزمان) عتـقل وا
ــفـوضــيـة امس ان (صـالح ورئــيس ا
ـوسـوي بـحـثـا الـسبل عقـيل جـاسم ا
ـبذولـة للـحد الكـفيـلة بـدعم اجلـهود ا
من حـاالت االنــتــهـاكــات واخلــروقـات
ـواطنون) وشدد التي يتـعرض لـها ا
ــا يــقــتــضــيه صــالح عــلى (الــعــمل 
ــهــني واإلنــسـانـي وضـمن الـواجب ا
عـايـيـر الـدولـية) الفتـا الى (أهـمـية ا
ـصابـ والـشـهداء متـابـعـة قضـايـا ا
عتقل ونقل احلقيقة إلى اجلهات وا
ـوسوي الى عـنية) بدوره  اشار ا ا
ــفــوضــيـــة في ســاحــات (مــرابــطـــة ا
الـتـظـاهــر من خالل الـفــرق الـرصـديـة
ـتــابـعــة األحـداث بــصـورة مــبـاشـرة
والـــتــــواصل مـع احلـــكــــومــــة لـــنــــقل
الـتـطـورات وضـمـن الـواجب الـوطـني
ـــا يـــرسخ حــــقـــوق اإلنـــســـان في و
الـبالد). في تـطـور الحق  قال رئـيس
ـــــهــــدي ان الـــــوزراء عــــادل عـــــبـــــد ا
التـظـاهرات كـشـفت عـوامل اخللل في
الـنـظـام الـسـيـاسي ومـخـتـلف شـؤون

احلياة. 
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ســـائــرون جـــمــال فـــاخــر حــزم
االصالح احلـالـيـة هي مـحـاولة
التفاف على مـطالب اجلماهير
مـــؤكــداً عـــلى ضــرورة تـــعــديل
الـدســتـور وإجــراء انـتــخـابـات

مبكرة. 
وقــال فـاخــر في تــصـريح امس
إن (حتـــالف ســـائـــرون مـــا زال
عـلى مــوقــفه بـضــرورة تــعـديل
قــانــون االنـــتــخــابــات وإجــراء
انــتـــخــابــات مــبــكــرة وتــعــديل
بعض فـقرات الـدستور) مبـينا
ان (الـقـوانـ الـتي  عـرضـها
ــان تـمــثل داخل جــلــســة الــبــر
مـطــالب اجلـمــاهـيــر لـكــنـهـا لن
جتـدي نـفــعـاً مـا لم تــكن هـنـاك
انــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مع حل
ـــفــوضــيــة وتـــشــكــيل أخــرى ا
جـديــدة وأن نـتــرك الـتــعـديالت
الــبــاقــيــة واحلـزم اإلصـالحــيـة

قبل).  ان ا للبر

او الــتّـرمل او تــرك الـوظــيـفـة).
في تطور الحق .

في غضون ذلك أكد النائب عن
حتـالـف الـفـتح نـعـيم الـعـبـودي
أن مـسـودة قــانـون انـتــخـابـات
مـجلـس النـواب تـختـلف بـشكل
كلي عن الـنسخ الـسابـقة. وقال
الـعـبـودي في تصـريح امس إن
(قـانــون االنـتــخـابــات يـخــتـلف
بشكل كـلي عن النسخ الـسابقة
حـيث سـيــعـطي مـســاحـة أكـبـر
لــلـــمــكــونـــات لــلــمـــشــاركــة في
االنتخابات اذ وضع نسبة 50
ـــئــة ألعـــلى األصــوات و50 بــا
ــكــونـات) ـئــة لألحــزاب وا بــا
وتابع ان (هناك بعض األحزاب
ـكونـات لهـا وضع مـع في وا
كردسـتان واحملافـظات الغـربية
وحتــاول أن تـكـون مـشــاركـتـهـا
كــأحـــزاب وهــذا حق لـــهم). من
جـانـبه رأى الـنائب عـن حتالف

مـن اســــتــــحــــقـــــاقه احلــــقــــوق
التـقاعـدية اذا كـان قد اكمل 45
دة سنة من عمره ولديه خدمة 
 15عــــامــــا) واضـــــاف (يــــحق
لـلـمـوظف الـذي اكمل  45 سـنة
من عــمـره ولـديه  15 عـامـا من
اخلـدمة ان يـحال عـلى الـتقـاعد
بـعـد ان كـان هـذا الـسن هو 50
عاما كمـا تصرف مكافـئة نهاية
ن لـــديه  25 ســـنـــة اخلــــدمـــة 
خــدمـــة بــواقـع الــراتب الـــكــلي
االخير واخملـصصات مـضروبة
في  12اضـافــة الى اسـتـحـقـاق
ع فـصول السـياسي غيـر ا ا
الراتب التقاعدي اذا كانت لديه
خــدمــة تــقــاعــديــة تــقل عن 15
عـــامـــا وعـــمـــره ال يـــقل عن 45
ســــنـــة) وتـــابـع ان (احلــــصـــة
الـتـقـاعـديــة تـقـطع عن الـزوجـة
والبنت واالخت عـند الزواج او
الـتعـي وتـرد لهـا عنـد الطالق

الـقـانـونيـ في مـجـلس الـدولة
والطيارون) واشار الى انه (ال
ـوظف او فصله او نع عزل ا
تـركـه اخلـدمـة او اسـتـقـالـته او
اقـصـاءه من الـوظـيـفـة او فسخ
عقده او االستـغناء عن خدماته

ـشـمــولـ بــقـانـون الـشــرائح ا
اخلـدمــة اجلـامـعــيـة من حــمـلـة
درجـــــة االســــتـــــاذ واالســـــتــــاذ
سـاعد واالطـباء االخـتصاص ا
شمـول بقـانون دعم االطباء ا
ــــســـتــــشـــارين والـــقــــضـــاة وا

بـدوره اكــد احلــلـبــوسي خالل
اجلـــلــســـة ان (تــعــديـل قــانــون
الــتــقـــاعــد ســيــوفــر  202 الف
درجــة وظـيــفــيـة لــلــعـام 2020
اضــافـــة الى تـــوفــيــر  51 الف
درجة وظـيفـية في الـعام 2021
واعـلـنت رئـيـس جلـنة الـتـعـلـيم
الـــعــــالي غـــيــــداء كـــمــــبش عن
اســتـــثــنــاء هــذه الـــشــرائح من
قـانـون الـتقـاعـد اجلـديـد.وقالت
كــمـــبش فـي تــصـــريح امس ان
(اجملــلس اســتـــثــنى االســاتــذه
ساعـدين واالطباء واالساتـذة ا
من قـانــون الــتـقــاعـد اجلــديـد).
ـتـحدث وكـان سـعد احلـديـثي ا
ـكـتب االعالمي لـرئـيس بـأسم ا
الــوزراء قــد كــشف عن ابــرز مـا
جاء في تعديل قانون التقاعد .
وقـــال في تــــصـــريح ســـابق ان
(القانون حـدد  سن التقاعد 60
عـــامــــا  واســــتـــثــــنــــاء من ذلك

كــــانت تـــزايــــد عـــلـى وقف ذلك
لــكــنـــهــا اعـــطت خــصـــوصــيــة
لشريحة مـعينة في وقت يعاني
الــــعـــراقـــيــــون من احلـــرمـــان).
وأجنــــــز مـــــجــــــلس الــــــنـــــواب
التـصويت علـى تعديل الـقانون
ـساواة والـعدالة في لتـحقيق ا
احـتـسـاب احلـقـوق الـتـقـاعـديـة
ولـالســـتــــفــــادة من الــــدرجـــات

الك . الناجتة عن حركة ا
ـان  وقـال بــيـان امس ان (الـبـر
صــــوت بــــرئـــــاســــة مـــــحــــمــــد
احللـبوسي على الـتعديل االول
ـوحد رقم 9 لـقـانـون التـقـاعـد ا
لـسـنة  2014 كـمـا صـوت عـلى
الية قوان الغاء االمـتيازات ا
لـلــمـسـؤولــ وهـيـئــة الـنـزاهـة
شـروع وانـهاء والـكسب غـيـر ا
الـــــقــــراءة االولـى لـــــقــــانـــــوني
فـوضية ـان وا انـتخـابات الـبر
ـسـتقـلة لالنـتخـابات). الـعلـيا ا

لـصـرف مـكـافأة نـهـايـة اخلـدمة
وفـــروقــات الـــرواتب لــلـــفــئــات
ـشـمولـة بـالزيـادة اضـافة الى ا
ـهـيـأة لالحـالـة جــرد االسـمـاء ا
عـلـى الــتـقــاعــد بــغــيــة تــوفــيـر
درجـات وظـيفـيـة لـلعـاطـل عن
العمل) مؤكدا ان (الفئات التي
تتقاضلى راتبا تقاعديا اقل من
 500 الـف ديـــنـــار مـــشـــمـــولـــة
ـتـقـاعدين بـالـزيـادة والسـيـمـا ا
) واضـاف (فـؤجـئـنا السـابـق
ــــزدوجـــة بــــاعـــادة الــــرواتب ا
ومـــســـتــحـــقـــات رفـــحــاء خالل
التصويت على القانون من قبل
ــانـيــة الـتي اغـلب الــكـتـل الـبـر
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استـغرب الـنائب رعـد الدهـلكي
ــانــيــة من تــوجـه الــكــتل الــبــر
ـــــزدوجــــة العـــــادة الـــــرواتـب ا
ومــســـتــحـــقــات رفـــحـــاء الــتي
طـالــبت احلـكـومــة بـالـغــائـهـا 
فـيـمـا كـشف عـن موعـد تـطـبـيق
ـوحد والفئات قانون الـتقاعد ا
شمولـة  بزيادة الراتب. وقال ا
الــدهــلــكي لـ (الــزمـان) امس ان
(القانـون سيدخل حـيز التـنفيذ
في نــهـايــة شــهـر كــانـون االول
وعلى احلكـومة وهيئـة التقاعد
الوطنيـة البدء بخطـوات عملية

محمد احللبوسي 

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

شدد رئيس اقلـيم كردستان نـيجرفان
البارزاني على ضرورة ادراك مخاطر
االحتجـاجات وعـدم االستـخفـاف بها
عـبـر تـقـد حــلـول جـذريـة وواقـعـيـة
تسهم بـأمتصـاص الغضب الـشعبي
ـسـاعـدة مـطـالــبـا اجملـتـمع الــدولي 
ــنـطــقــة في ارســاء االمن الــعــراق وا
واالسـتـقـرار . وقــال الـبـارزاني خالل
مــلـــتــقـى األمن والــســـلم في الـــشــرق
ــــنــــعــــقــــد في اجلــــامــــعـــة األوسط ا
ــكن األمــريــكـــيــة في دهـــوك انه (ال 
االستـخـفاف بـاالحـتجـاجـات وأن يتم
إدراك مـخــاطـرهــا النـهــا غـيــر عـابـرة
ويجب العمل على مجموعة إجراءات
تــكـمـن في حــلـول جــذريــة وواقــيــعـة
الخــــمــــادهـــا وامــــتــــصـــاص غــــضب
الــشـارع) مــؤكــدا ان (بــغــداد تــمــثل
الـــبـــعـــد والـــعـــمق الـــســـتــراتـــيـــجي
مـــشـــددا عـــلـى ان (تـــكــون لإلقـــلـــيم)
ـــكــاسـب واحلــقـــوق الـــدســتـــوريــة ا
لكردسـتان مـحفـوظة في إطـار سيادة
الـدولـة الـعـراقـية) واسـتـطـر بـالـقول
(توقـعنـا منذ زمـن بعيـد حدوث ذلك 
فعـنـدمـا جتاهل الـدسـتـور ارتفع أول

ــفــاهــيم احلــقــوق تــعــريف جـــديــدة 
واحلـريـات) مـضـيــفـا (أبــديـنـا خالل
زيارة بغـداد استـعداد إالقـليم لـتقد
أيـــة مـــســـاعـــدة إلعـــادة االســـتـــقــرار
واألمـــان إلى الـــعــراق) مـــبـــيـــنــا ان
(شـعوب ومـكـونـات الـعـراق تـسـتحق
أن تكـون في أوضـاع وأحوال وحـياة
أفـــــــضل) وخـــــــاطـب الـــــــبــــــــارزاني
الـســيـاســيـ والــقـيــادات الـعــراقـيـة
راكز الـسياسية بالقول (يـجب على ا
واطن في العراق أن حتمل رسالة ا

بـجـد وتكـون لـديـهـا أجـوبـة مـقـنـعة).
مطـالـبـا اجملـتـمع الـدولي بـ(لعب دور
ـســاعــد لــلـعــراق في إرســاء األمـان ا
واالســـــتـــــقــــرار وإنـــــهـــــاء احلــــروب
ــشـــاكل والـــتـــوتــرات) واألزمـــات وا
واشار الى ان (الـسـيـاسات اخلـاطـئة
كانت عبئا ثـقيالً على حيـاة ومعيشة
الشـعوب وهي من الـعوامل الـرئيـسة
) وعن للغـضب واالمتعـاظ الشعـبي
مخـاطر داعش  حتدث الـبارزاني إن
(هــذا اخلـطــر لم يــنـتـه من الـنــاحــيـة
الـفـكــريـة والـثــقـافـيــة فـحـسب بل من
الـنـاحـيــة الـعـسـكــريـة أيـضـاً ومـازال
لـغـايـة اآلن يـشـكل خـطـراً جـديـاً عـلى

نطقة وعلى العالم).  ا

صوت محذر ودق نـاقوس اخلطر من
كــردســـتـــان وحــذرنـــا من اســتـــمــرار
األمـور عــلى هـذه الــوتـيـرة وانــتـهـاك
ــبــاد الـتـي بـنـي عـلــيــهــا الــعـراق ا
اجلــديـد) وتـابـع ان (مـا يــجــري هـو
ـاضـية نتـيـجـة تراكـمـات الـسنـوات ا
من األخطاء الـسياسـية واالقتـصادية

وإهمال الدستور) واكد البارزاني ان
ــشــاكل (احلل يــجب أن يُــنــظــر إلى ا
والعقد بحجـمها احلقيقي وان جتري
لـهـا قـراءة صـحـيـحـة وواقـعـيـة لـفـهم
ــــــشــــــاكـل واألزمـــــات وإرادة ورؤى ا
ومـطـالـب اجلـيل اجلـديــد في الـعـراق
ــنـطــقــة الــتي بــحــاجــة إلى إعـادة وا


