
بـإقلـيم رقم  21 لسـنة 2008)
وبـالـشـأن ذاته اكـد الـبـيـان ان
(الهـيئـة حقـقت بشـبهـات فساد
رافـــقت إجــراءات الـــتــعـــاقــد و
ـــشــاريع في تـــنــفــيـــذ بــعض ا
الديـوانيـة وان فريـقا حتـقيـقيا
دعـــا إلى إحـــالـــة مـــعـــلـــومــات
توقفة بسبب األزمة شاريع ا ا
شمولة بقرار مجلس الية وا ا
الـــــوزراء رقم   347 لــــســـــنــــة
 2015 إلى مــــكــــتب حتــــقــــيق
الــهــيــئـــة في احملــافـــظــة بــعــد
تـسـجـيـلـهـا كـإخـبـارات لـغرض
إكـــمــــال إجــــراءات الـــتــــحـــري
والـتـحـقيق وبـيـان مـدى صـحة
ـذكـور من شـمـولـهـا بــالـقـرار ا
قبل جـهات التـعاقد) مبـينا ان
تلـكئة في شـاريع ا (مجـموع ا
احملــافــظــة بـلغ  102 مــشـروع
باشرة بـنحو  53 منها تمت ا
ــــشــــاريع في مــــا بــــلـغ عــــدد ا
ــــتــــوقــــفــــة بــــســــبـب األزمـــة ا

.( الية 52 مشروعاً ا
  وفي بـابل اعـلـنت الـهـيـئة عن
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ـواطـنـ خـرج مـئـات االالف من ا
في مسـيـرات حـاشـدة في عدد من
احملـافظـات مـتـوشـحـ بـالـسواد
حــــــدادا عــــــلـى أرواح شــــــهــــــداء
الـــتــــظـــاهـــرات في الــــنـــاصـــريـــة
ـنــاطق وسط والــنـجف وبــقــيــة ا
هتـافـات (بالـروح بـالدم نـفـديك يا
ـــتـــظـــاهـــرون عــراق)  وواصل ا
احتجاجاتهم ببغداد واحملافظات
االخــرى بــعـــد اســتــقـــالــة رئــيس
حيث ـهدي   الوزراء عـادل عـبد ا
ـناطق قـطع  محـتـجـون الـطـرق 
متفرقة في بغداد بحرق االطارات
ان لالستـجابة للضـغط على البـر
ـشـروعـة  الـسـريـعـة لــلـمـطـالب ا
فيمـا  أغلق متـظاهرون غـاضبون
مبـنى مـحـافظـة الـديوانـيـة وكتب
عليه عبارة (مغلق باسم الشعب).
وقــال شــهــود عــيــان لـ (الــزمــان)
ــتــظــاهــرين امس ان (عــددا من ا
قاموا بـقطع طـريق ساحة الـوثبة
ـوظـفـ بـحـرق االطـارات ومـنع ا

من الـــوصل الى امـــاكن الـــعــمل)
واضـــاف ان (مــنـــطـــقـــة الــشـــعب
شهدت جتمعـا للحشـود الغاضبة
وسط تـقـاطع حي الــصـحـة ومـنع
مرور العجالت) واشاروا الى ان
(شــارع الـــرشــيــد شـــهــد حــمالت
ــتـــظــاهــرين تــنـــظــيف من قـــبل ا

والقوات االمنية).
 واكــــد نــــاشــــطــــون اســــتــــمـــرار
االحتجاجات في احملافظات حتى
ـــهم ازاحـــة الـــفـــاســديـن وتـــقــد
لـلـمــحـاكـمـة. وقــال الـنـاشـطـون لـ
(الــزمـــان) امس (لـن نــســـحب من
ســاحــات الــكــرامــة اال بـتــحــقــيق
مطـالب الـشعب وسـيـتمـر احلراك
الـشــعـبي وفــاء لـلــدمـاء الــزكـيـة)
هدي مؤكدين ان (اسـتقـالة عبـد ا
ـطـالـبـة بـرحيل ال تـكفي وجنـدد ا
جمـيع الفـاسدين) الفت الى انه
(ليس من حق الكتل اختيار بديال
مـــجــــددين ــــهــــدي)  عن عــــبــــد ا
ـــطـــالـــبـــة بـ (االضـــراب الـــعـــام ا
ان واالستجابة للضغط على البر

dHÝ lM Ë i³  …d c  ∫¡UCI «

s¹d¼UE²  q²IÐ rN²  jÐU{ o×Ð
(اصــدار مـــحــكــمــة الــتــحــقــيق
بـــاحملــافــظــة أمــرا بــاســتــقــدام
رئيس جامعـة بابل السابق في
تعلقة بوجود مغاالة القضية ا
في أســــعــــار شـــراء أســــلــــحـــة
لــلــحـراس) وتــابـع الــبــيـان ان
(أمــر االسـتــقــدام في الـقــضــيّـة
الــتـي حــقــقت فــيــهــا الــنــزاهــة
وأحـالــتـهــا إلى الـقــضـاء صـدر
ــادة  340 من وفــقــاً ألحــكــام ا

قانون العقوبات). 
ــــنــــافــــذ  واحـــــالت هــــيـــــئــــة ا
احلـــدوديـــة ثالثـــة مـــســافـــرين
باكـستانـي للـقضاء بـحوزتهم
سـمـة مـغـادرة مـزورة في مـنـفـذ
مــطــار الــنـــجف الــدولي. وقــال
بـيـان لـلمـنـافـذ امس انه (وبـعد
تـــدقــيـق اجلــواز في مـــخــتـــبــر
فــــحص الـــــوثــــائق وحتـــــلــــيل
ـقـارنـة اتـضح أن الــبـيـانـات وا
غادرة مزورة) الفتا الى سمة ا
ــســافــرين الى مــركـز (إحــالـة ا
شـرطــة مـطــار الــنـجف التــخـاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة). 
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اخلــطـة االمــنـيــة فـيــهـا حلــمـايـة
ـــتـــظـــاهـــرين). ونـــفى مـــكـــتب ا
احللـبوسي صـحة وثـيقـة نسبت
لالخـيـر بـشأن تـقـد اسـتـقـالته.
تحدث بأسم وقال شاكر حامـد ا
ـان لـ (الـزمان) امس رئـيس البـر
ان ( الوثيقة التي  تداولها في
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
بــــشــــأن تــــقـــد احلــــلــــبــــوسي
اســتــقــالــته من مــنــصـبـه مـزورة

وغير الصحيحة). 
ـواقع وثــيـقــة حتـمل وتـداولـت ا
توقيع احللـبوسي وتفيـد بتقد
اسـتــقـالـته مـن مـنـصـبه تــنـفـيـذا
ـــرجــعـــيـــة والـــشــعب لــرغـــبـــة ا
ومـــطــالــبه في تـــغــيــيــر الــوضع
احلــــــالي. ووقـع أكـــــثــــــر من 40
نــائـبـا عــلى مـطــلب يُـلــزم رئـيس
ـواصـفـات رئـيس اجلـمـهـوريـة 
الـــــوزراء اجلـــــديـــــد.واشـــــتــــرط
وقعون على رئيس اجلمهورية ا
ـكلف أن (يكـون رئـيس الوزراء ا
شـخـصيـة وطـنـية مـسـتـقـلة ومن
حملـة اجلنسيـة العراقـية حصرا
ولم يـسـتـلم اي مـنـصب حـكومي
او نـيــابي مـنـذ  2003 ويـحـظى

تظاهرين). بقبول ا
 وتـــنــازلت كـــتــلــة ســـائــرون عن
حقهـا في ترشـيح رئيس الوزراء
قبل.وقال رئيس الـكتلة النائب ا

نبيل الـطرفي في مـؤتمر مـشترك
ـان إنه (بــعـد صــدور قــرار الـبــر
ــهـدي بــقــبـول اســتــقـالــة عــبـد ا
وتـــكــلــيف رئــيـس اجلــمــهــوريــة
ــا ان بـــتـــرشـــيح بـــديل عـــنـه و
التـحالـف هو الـكتـلة االكـبر بـناء
عـلـى االنـتـخــابـات وانــطالقـا من
توجيـهات زعيـمه مقتـدى الصدر
بــانــهــاء احملـاصــصــة احلــزبــيـة
والــطـــائــفــيــة يــعــلن عن تــنــازله
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــرين) واضــاف أن
(الــشــعـب هــو صــاحب الــقــرار)
مــؤكــدا ان (مــرشح الــشـعـب هـو

خيارنا وعلى رئـيس اجلمهورية
مراعـاة ذلك).  وأعـلن الـنائب عن
ذي قار عـبـد األمـير الـدبي تـقد
مــجـــمــوعــة طــلــبــات إلى رئــيس
مـجــلس الـنــواب لـعـد احملــافـظـة
منـكوبـة.وقال الدبي فـي تصريح
امس ( قـدمـنـا مـجـمـوعـة طـلـبات
ـــان أهـــمـــهـــا إلى رئـــيس الـــبـــر
تشـكـيل جلنـة حتـقيـقـية من اجل
الـــوقـــوف عــلـى اجملــزرة وكـــافــة
ـدان الى تـفاصـيـلـها وتـقـد ا
الـقـضـاء وعـد احملـافـظـة مـنـطـقـة
مـنـكـوبـة وتـتـحـمل الـدولة كـل ما

يــــــــــــتــــــــــــرتـب عــــــــــــلـى ذلـك مـن
استحقاقات).

 واعــــرب نــــواب االقــــلـــيــــات عن
تــــضــــامــــنـــهـم مع اهــــالي وسط
وجنوب العراق مطالب بإحالة
كل من ســـفك الــدم الــعــراقي الى
احملـــاكـــمـــة.وقـــالت الـــنـــائب عن
االقـــلــــيـــات بــــيـــداء خــــضـــر في
تـصـريح امس (نـعـلن تـضـامـنـنـا
مع اهالي وسط وجـنوب الـعراق
ـا حـصل من مـجـزرة كـبـيـرة في
ذي قار والنجف ونـطالب بإحالة
كل من ســـفك الــدم الــعــراقي الى
احملاكمة) مشـددة على (ضرروة
قراطي بناء وطن حـر مدني ود
يــــعـــبــــر اجلــــمـــيـع عن افــــكـــاره
وحريته). كـما دعت جلنـة حقوق
االنسان النيـابية جميع األطراف
الى تغـلـيب احلكـمـة في التـعامل

مع االخرين اليجاد احللول.
وذكرت اللجـنة في بيان امس ان
(الــــلـــــجـــــنـــــة وجـــــدت من خالل
تـواصـلة سـقـوط عدد ـتابـعـة ا ا
كــبــيــر من الــشــهــداء واجلــرحى
خالل التـظاهـرات السـلمـية التي
شـــهـــدتــــهـــا الـــنــــجف وذي قـــار
ومـاتــبـعــهـا من احـداث مــؤسـفـة
واطـن في كـلتا اثارت غـضب ا
احملـــافــــظـــتــــ بـــشــــكل خـــاص

ومواطن العراق بشكل عام).
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ــدني والــعـســكــري تـســلم رواتــبـهم ـتــقــاعـدين ا ا
الشهرية من اي مكان وجودهم فيه). واعلنت هيئة
التقـاعد الوطـنيـة في وقت سابق امس األحد عن
ـدني لشهر تقاعدين الـعسكري وا دفع رواتب ا
كـــانـــون االول اجلــــاري مـــبـــيــــنـــة أنه (بــــإمـــكـــان
ـتــقـاعــدين حــامـلي بــطـاقــات الــدفع اإللـكــتـروني ا

مراجعة منافذ الصرف الستالم رواتبهم).
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اعـلن مـصـرف الـرافــدين امس االحـد عن تـوزيع
دني والعـسكري لشـهر كانون تقاعـدين ا رواتب ا
ـكـتب االعالمي لـلـمـصـرف االول اجلاري. وقـال ا
دني ـتقاعدين ا في بيان  إنه ( صرف رواتب ا
والعـسـكـري لشـهـر كـانـون االول عن طريق أدوات
الـــدفـع االلــــكـــتــــروني). وأضــــاف أنه (بــــإمــــكـــان
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أعلنت قـيادة عمـليات نـينوى عن
قــتـل عــدد من عــنـــاصــر تــنــظــيم
داعش كــانــوا يــخــتــبـئــون داخل
احد االنفاق في احملافظة. وقالت
القـيـادة في بيـان امس إنه (بـناء
على معلومات استـخبارية دقيقة
تـفـيد بـوجـود عـدد من الـعـنـاصر
اإلرهـــابـــيـــة في مـــنـــطـــقـــة عـــ
اجلحش قامت قـوة مشـتركة من
شاة 21 الفرقة 20 وفوج لواء ا
سـوات شـرطـة نـيـنـوى بـتـفتـيش
ـنـطـقـة) مـشـيـرا الى وتـطـهـيـر ا
ـنـطقـة واتـضح وجود (تطـويق ا
نفق يختبئ فيه عـناصر التنظيم
وبـعــد تـضـيــيق اخلـنـاق عــلـيـهم
اضــطــر اثــنــان مــنــهم يــرتــديــان
أحزمة ناسـفة إلى اخلروج حيث

قـامت القـوة بـقـتـلـهم في ح 
تنـفيـذ ضربـت جـويتـ من قبل
طيـران التـحالف الـدولي وتدمـير
ـوجودة النـفق وقـتل العـنـاصر ا
فـــيه). والــقـت وزارة الــداخـــلــيــة
القـبض على عـنصـز من التـنظيم
وضبط مـعمل لـتصـنيع الـعبوات
في احملـافــظـة.وذكــر بـيـان إلعالم
الـوزارة امس ان (قـوة من وكـالـة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقـات
االحتــــاديــــة ضــــبــــطت مــــعــــمالً
تفجره تابعا لتصنيع العبوات ا
لــداعش في احملــافــظــة يــحــتـوي

عـلـى مـواد ومــعـدات وخــتـومـات
تابعة لـلتنظيم) مبينا ان (القوة
الـقـت الـقـبض عــلى عـنــصـر كـان
ــــعــــمل وقــــد مــــوجـــــودا داخل ا
اتــخــذت االجــراءات الـقــانــونــيـة
بــــــحـــــقـه من قــــــبـل مـــــديــــــريـــــة
اسـتــخـبــارات ومـكـافــحـة ارهـاب
نينـوى). وعثـرت القوات االمـنية
على كدس للعـتاد في قضاء عنه.
واشـــار الــبـــيــان الى ان (مـــفــارز
اســتـــخــبــارات شــرطــة كــهــربــاء
الـغــربـيـة الــعـامـلـة ضــمن وكـالـة
االســـتــخـــبــارات وأثـــنــاء إجــراء
يداني في قـرية اخلسفة سح ا ا

بـــقـــضـــاء عـــنه).  وفـــارق مـــديــر
اسـايش كـوجلـو احلـيـاة مـتـأثـرا
بـجـراح أصـيب بـهـا جـراء. وقـال
مـــصــــدر  في تـــصــــريح امس ان
(مديـر اسـايش كوجلـو قرب كالر
ب فـارق احلياة مـتأثـرا بجروح
اثر الهـجوم الذي حـدث بالقنص
وقــذائـف الــهــاون). واســـتــهــدف
داعش بـــثالث هـــاونـــات وبـــعــد
مواجـهات مـسـلحـة أصيب مـدير
أسـايـش الـنـاحــيـة بـجــروح بـعـد
إصـابته بـأسـلـحة قـنـاصـة. وكان
رئـيس حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان
مـــســـرور الـــبـــارزاني قـــد طـــالب

nOEMð∫ متظاهرون وآليات امانة بغداد والقوات االمنية تقوم بتنظيف شارع الرشيد من جهة حافظ القاضي. عدسة (الزمان) رحيم الشمري

ـــســــاعـــدة اجملــــتــــمع الـــدولـي 
الــــعـــــراق وكـــــردســــتـــــان لــــردع
االرهــــاب. وقـــال الـــبــــارزاني في
بـيـان (بـبـالـغ األسى تـلـقـيـنـا نـبـأ
اســـتـــشــــهـــاد مـــديــــر اآلســـايش
ومـنـتـسـبـ اثـنـ وإصـابـة عدد
آخـر بـجـروح في نـاحـيـة كـوجلو
الــتــابــعــة لــقــضــاء كــفــري بــعــد
الهجوم الـذي شنه تنظيم داعش
عــــلى الـــنــــاحـــيـــة) واضــاف ان
(الهجوم الـذي شنه داعش يُظهر
بــان هـــذا الــتــنــظــيم لم يــنــدحــر
ـا حذرنـا من خطره تمـاما ولـطا
ولذا يتعـ على اجملتمع الدولي
أن يساعد الـعراق وكردستان في
ردع اإلرهــــاب والـــقــــضــــاء عـــلى
ــؤديــة إلنـعــاشه مـرة الــعـوامل ا
أخـــــــرى). وطــــــــالب نــــــــواب عن
الـتـحـالف الـوطـني الـكـردستـاني
بـالـتــحـقـيق في مـقــتل عـائـلـة في

منطقة حفتغار بداقوق.   
في غــضـون ذلك قـررت مــديــريـة
ــرور الــعـامــة تــقــلــيص الـدوام ا
الــرسـمـي في مـواقـع الـتــســجـيل
ــديــريـة في واإلجــازات. وقـالت ا
بــيـان امـس انه (تـقــرر أن يــكـون
الـــــدوام الـــــرســـــمـي في مـــــواقع
التسجـيل واالجازات من الساعة
الثـامنـة صبـاحاً ولـغايـة السـاعة
الـــرابـــعـــة عـــصـــرا لـــقـــلـــة عـــدد
ـراجـعـ في مـواقع الـتـسجـيل ا

محمد احللبوسي واالجازات). 
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للـمـطـالـبة احلـقـة).واعـلن مـحافظ
بغداد مـحمـد العطـا احلداد ثالثة
ايـــام عـــلـى ارواح الـــشـــهـــداء في
مطالبا بغداد وذي قار والنجف  
ـتــظـاهــرين الــتـمــسك بـالــطـابع ا
الـســلـمي لـلــتـظــاهـرات لـتــحـقـيق
ــشــروعــة.واسـتــشــهـد ــطـالب ا ا
ـــتــظـــاهــرين امس خــمـــســة من ا
االول لدى محاولتهم االقتراب من
ضـريح مــحـمــد بـاقـر احلــكـيم في
الـنـجف . ولـفت شـهـود عيـان الى
ـتـظــاهـرين قـامـوا بــتـغـيـيـر ان (ا
اسم مسـتـشفى في احملـافـظة إلى

مستشفى الشهداء). 
واســتـشــهــدت طــفـلــة بــرصــاصـة
طـائـشـة في الـنـجف.وذكـر مـصدر
ان (طـفـلـة تبـلـغ من الـعـمر خـمس
سـنــوات اسـتــشـهــدت بـرصــاصـة
طـائـشــة أمـام دارهـا قــرب سـاحـة
ثورة العشرين في حي السعد في
الـــــنـــــجـف). وشـــــهـــــدت كـــــربالء
احتجـاجات تخـللهـا اطالق قنابل
غازية استـمرت حتى امس االول.
وفي الديـوانيـة  خرج اآلالف إلى
الــشـوارع لــلــمـطــالــبـة بـ(إســقـاط

النظام) .
 وقال احملـتجـون (سنـواصل هذه
ـهـدي احلـركــة واسـتـقــالـة عـبــد ا
لـــيـــست ســـوى اخلـــطـــوة االولى
واآلن يــــــــجب ازالــــــــة جـــــــمــــــــيع
ـها الشـخصـيـات الفـاسدة وتـقد

الى القضاء). 
ويعد احلراك الشعبي احلالي هو
األكـبر الـذي شـهـدته الـعـراق مـنذ
عـقـود واألكـثر دمـويـة حـيث قـتل
أكثر من  420شخـصًا وجُرح 15
ــصــادر الف في بـــغــداد  وفــقًـــا 
طـبــيـة. ودخـلـت الـقـوات األمــنـيـة
ساحة احلبوبي بالناصرية التي
تشـهـد اعـتـصامـات مـنـذ أكـثر من
شــهـر حــامــلــ صـوراً لــشــهـداء
ســقـــطـــوا في األحــداث األخـــيــرة

التي شهدتها احملافظة.
 وفي مـــحـــافـــظــة ديـــالى  أغـــلق
مــحــتــجــون غــاضــبــون الــطــريق
الرابط مع بغـداد. واوضح شهود
ـــتــظـــاهــرين عــيـــان ان (مـــئــات ا

اغلقـوا الطريق الـرابط ب بغداد
ومحـافظـات الـشمـال عنـد مـنطـقة
ـحــافـظــة ديـالى جـديــدة الـشـط 
تــــضـــامــــنــــا مع احــــتـــجــــاجـــات
مـحــافــظـات الــوسط واجلــنـوب)
ـئـات طـالـبـوا بحل مؤكـدين ان (ا
ان وتـشكـيل حكـومة جـديدة البـر
بـعيـدة عن االحـزاب الـسـيـاسـية).
واعــــلـن مــــديــــر إعالم جــــامــــعــــة
حافظة األنبار محمود الفلوجة 
فـرحان الـعـيـسـاوي تـنـظـيم وقـفة
حـــــــداد عـــــــلـى أرواح شـــــــهــــــداء
تظـاهرين السـلمـي ومنـتسبي ا

القوات األمـنيـة. وقال العـيساوي
في تـــصـــريح امس إن (جـــامـــعــة
الفـلـوجة نـظـمت وقفـة حـداد على
ــــتــــظــــاهــــرين أرواح شــــهــــداء ا
الـســلـمــيـ ومــنـتــسـبـي الـقـوات
االمـنــيـة تــخـلـلــتـهــا قـراءة سـورة
الــفــاحتــة عـــلى شــهــداء الــعــراق
ــــتـــــظــــاهــــرين والــــوقـــــوف مع ا
الـسـلـمـي فـي حتـقيـق مـطالـبـهم

شروعة). ا
ــــوصل مـــســــيـــرات  وشـــهــــدت ا
طالبـــيــة مـــتـــوشــحـــة بــالـــســواد
تـــضــــامـــنـــا مع عــــوائل شـــهـــداء

الـتــظـاهـرات وحــدادا عـلى ارواح
الــضــحـــايــا . وطــالــبـت عــشــائــر
عـراقــيـة احلــكـومــة بـالــكـشف عن
ــتـظـاهـرين  مـؤكـدين  ان قـتـلـة ا
ا تظاهـرين لن تضيع طا (دماء ا
كــــــان هـــــنــــــاك رجــــــال أشـــــداء)
موضح ان (الـشعب ضاق ذرعاً
مع احلكومـة حيث أكدنـا في أكثر
من مـــنـــاســبـــة بـــضـــرورة رحــيل
احلـــكــــومـــة) الفـتــ الى ان (كل
قــــــطــــــرة دم هـي دين بــــــرقــــــبــــــة
) عــــــلى حـــــد الــــــســـــيـــــاســـــيـــــ

قولهــــــــــــم. 

وأعـلنت نـقـابـة احملـامـ الـترافع
ــــعــــتــــقـــلــــ من عن عــــشــــرات ا
ــثــنى. ــتــظــاهــرين في مــطــار ا ا
ـــكـــتب اإلعالمي وقـــالت مـــديـــر ا
لــلــنـــقــابــة عــلــيـــاء احلــســني في
تصـريح امس إن (مـحـامي بـغداد
قـــــرروا الــــتـــــرافع عن عـــــشــــرات
ـثنى في عـتـقـل داخل مـطـار ا ا
مـحــكـمــة اسـتــئـنــاف الـرصــافـة)
مـضـيــفـة أن (ذلك جـاء بــنـاء عـلى
ــنــاشــدات الــواردة من عــدد من ا
الـناشـطـ عـبـر مـواقع الـتواصل

االجتماعي). 
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أصــدرت الــهــيــئـة الــقــضــائــيـة
شكلة لنظر قضايا التحقيقية ا
أحـداث التـظـاهـرات في ذي قار
مـذكـرة قـبض ومـنع سـفـر بحق
الـفـريق الـركن جمـيل الـشـمري.
وقــال مـجــلس الـقــضـاء االعـلى
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الــهــيــئـة الــتــحـقــيــقــيـة في
رئـاسـة مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف ذي
قار أصدرت مـذكرة قبض ومنع
ة سفـر بحق الـشمـري عن جر
إصــدار اوامــر تــسـبــبـت بـقــتل
مـتــظـاهـرين في احملـافـظـة وفق
ـــــــــادة  406 مـن قـــــــــانـــــــــون ا
الـــعــقــوبــات رقم  111 لـــســنــة
1969). وأعـــلــــنت مــــحـــكــــمـــة
استئناف النجف االحتادية عن
صــدور مـــذكـــرات قــبـض بــحق
ـتـظاهـرين في ـعـتـدين عـلى ا ا
احملـــافـــظـــة.وذكـــر الـــبـــيــان أن
(الـهيـئة الـتحـقيـقيـة القـضائـية
في احملـافـظـة أصـدرت مـذكرات
ــعـــتـــدين عـــلى قـــبض بـــحـق ا
ــتــظــاهـــرين في احملــافــظــة). ا
وامرت هيئة الـنزاهة باستقدام
مــحـافـظ  الـديــوانــيــة الــسـابق
للـتحـقيق عن مـخالـفات ادارية.
وقالت الهيئة في بيان امس ان
(مـحـكـمـة الـتــحـقـيق اخملـتـصـة
بقـضايـا النزاهـة في الديـوانية
إصــدرت أمــر اســـتــقــدامٍ بــحق
احملافظ السابق لقيامه بتعي
مـــعــــاون مـــحــــافظ لــــلـــشـــؤون
اإلداريـة بالـدرجـة األولى خالفاً
لـــلــمــادة  /31 ســـابــعــا/ 1 من
نتظمة جميل الشمريقانون احملافظات غير ا
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وافق مجـلس الـنواب عـلى قـبول
اســتــقـالــة رئــيس الــوزراء عـادل
ــــهــــدي وسط دعــــوات عــــبــــد ا
بترشيح شخصية وطنية حتظى
نتفضة. وقال بقبول اجلماهير ا
ــان صـوت بــيـان امـس ان (الـبــر
ـهدي على قـبـول استـقالـة عـبد ا
من مـنـصبه اسـتـنـاداً الى أحـكام
ـــــادة  75 مـن الــــــدســــــتـــــور) ا
واضـاف ان (اجملــلس وافق عـلى
مــطـالب نــواب ذي قـار والــنـجف
وإحالـتـها الى الـلـجان اخملـتصه
إلعداد الـصيـاغـة القـانونـية ومن
ثم تــقــرر رفع اجلــلــســة الى غـدا

الثالثاء). 
ــان مـــحــمــد واكـــد رئــيس الـــبــر
احللبوسي انه سـيخاطب رئيس
اجلمهورية برهم صـالح لتسمية
رئــــــيـس وزراء جــــــديــــــد.وقــــــال
احلــلـبــوسي خالل اجلــلــسـة انه
(بـــعــد الـــتــصـــويت عــلـى قــبــول
اسـتــقـالـة رئـيـس الـوزراء سـيـتم
مــخــاطــبــة رئــيس اجلــمــهــوريـة
لــتـــســمــيــة رئــيس وزراء جــديــد
ادة 76 من الدستور) بحسب ا
مــوجــهــاً (جلــنــة االمن والــدفــاع
باالنـتقال الى مـحافـظتي ذي قار
والــــنــــجف لـالشــــتـــراك بــــوضع

W¹—Ëd*«  «“Ułù«Ë qO− ² « l «u0 Â«Ëb «  UŽUÝ hOKIð

Êu¾³² ¹ s¹dš¬ bOO%Ë wAŽ«bÐ WŠUÞù«

g×'« 5Ž w  oH½ qš«œ

حافظة نينوى WOKLŽ∫ قوات امنية في عملية 


