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اعرب مواطنون عن استغرابهم
مـن عـــــدم شـــــمـــــول الـــــنـــــواب
ــسـؤولــ بـقــرعـة احلج في وا
كل عــــام واســــتـــثــــنــــائــــهم من
تكـاليف اداء الـفريـضة  عادين
ذلك تـــمـــيــيـــزا وتـــعـــديــا عـــلى
احلـقوق واالسـتحـقاقـات. وقال
ـواطنـون لـ (الـزمان) امس ان ا
(تــكــالــيف اداء فــريــضــة احلج
اصــبـحت مـكــلـفـة جـدا وفي كل
عام تقوم هيئة احلج بأستيفاء
ا دفع اجور اكثر من السابق 

الـكــثـيــرين من الــذين يـرغــبـون
ــــقـــدســـة الى زيــــارة الـــديـــار ا
سـحب اسمـائـهم من القـرعة او
تأجيلهـا لسنوات مقبـلة نتيجة
تــلك الــتـكــالــيف الــتي يــصـعب
تـغـطـيـتـهـا في الـوقت الـراهن)
مـــــــــؤكــــــــديـن ان (الـــــــــنــــــــواب
ــسـؤولـ يـتــسـابـقـون الداء وا
فـــــــريــــــــضـــــــة احلـج مـن خالل
احلــصـــول عــلى اســـتــثــنــاءات
وكـــذلـك يـــعــــفى اغــــلـــبــــهم من
تـكـالـيف الـفـريـضـة بـعـد عودته
تــقـوم احلــكـومــة بـدفــعـهــا لـهم
واطن وهـذا يعـد تمـيـيزا بـ ا

سـؤول ويخـالف ما جاء في وا
الــدســتــور الـــذي نص عــلى ان
جـمــيع الـعــراقـيــ مـتــسـاوون
بــاحلـقـوق والـواجـبـات اضـافـة
ــســؤولــ الى الـى ان ذهــاب ا
ـرور بـالقـرعـة يـعد احلج دون ا
تـعــديـا عــلى احلــقـوق وســرقـة
الســــتــــحــــقــــاقـــات اولـى بــــهـــا
سجلـون في القرعة من الذين ا
يـــــتـــــمـــــنـــــون الـــــذهـــــاب الداء
الــــفــــريــــضــــة) الفــتــ الى ان
(اسـتــمـرار تــلك االســتـثــنـاءات
يـــعــــد جتـــاوزا عـــلـى مـــقـــاعـــد
واطنـ وسرقة الستـحقاقات ا

االخــــــــرين  اذ كـــــــان االجــــــدر
بــــاحلــــكــــومــــة وبــــعــــد زيــــادة
السعودية لعدد مقاعد احلجاج
 تـوجـيه الـهيـئـة بـزيـادة اعداد
ــــواطــــنــــ فــــضال عن عــــدم ا
الـسـماح لـلـمسـؤولـ بالـذهاب
الـى احلج فـي كل عــــام واحلــــد
من هذه الظاهرة التي اصبحت
جتــارة عـــنــد الـــبــعض) ودعــا
ـــواطــــنـــون احلــــكــــومـــة الى ا
(ضرورة تخفـيض تكاليف اداء
الفريضة ليتمكن غير ميسوري
احلال من تغـطية نفـقات السفر
وغيرهـا من اجور احلج وحتى

ال تــثــقل كــاهــلــهم اضــافــة الى
ايـــــــقـــــــاف اي جتـــــــاوز عـــــــلى
ـــقـــررة وفي حـــال احلـــصص ا
قـاعد تـدخل ضمن زيادة عـدد ا
الـــقــرعـــة وعــدم اســتـــثــنــاء اي
مسـؤول منهـا لتـحقيق الـعدالة
بـ افـراد اجملـتـمع) وكـشــفـوا
ـقـاعـد عـن (تـخـصـيص مـئـات ا
لـلرئـاسـات الـثالث وفي كل عام
ـــســـؤولـــ او يــــذهب نـــفـس ا
بـعـضـهم الداء تـلـك الـفـريـضة)
ـاذا ال تــخـصص مـتــسـاءلــ (
احلــكـــومــة مــقــاعــد لــلــمــرضى
وكــــبـــار الــــسـن من الــــفــــقـــراء
عوزين الذين ال يـستطيعون وا
دفع الــتـكــالـيف) واشـاروا الى
ان (احملـــابـــاة في تـــخــصـــيص
ــقــاعـــد لــلـــمــســؤولـــ دلــيل ا
ـــواطن واضح عـــلى جتــــاهل ا
الــفـــقـــيــر ومـــصـــادرة حـــقــوقه
واسـتـحـقاقـاته الـتي من واجب
احلـكـومـة صـونهـا ورعـايـتـها)
مـطــالـبــ بـ (اتـخــاذ اجـراءات
حــقـــيــقــيــة خـالل مــوسم احلج
ــقـبل دون االكـتــفـاء بـالـوعـود ا
والـتـصـريـحــات والـغـاء جـمـيع
تـــــخــــصـــــيــــصـــــات الــــوزارات
والــرئـاسـات االخـرى وجــعـلـهـا
.( ــــواطــــنــــ ضــــمن قــــرعــــة ا
وانـدهش الـنـائب كـاظم فـنـجان
احلـمـامي لـتـوجـه أعـداد هـائـلة
ـــــســـــؤولــــ من الـــــنـــــواب وا
الـعـراقـيـ ألداء فـريـضـة احلج
هـذا العـام في حـ أن بعـضهم
يـــؤدي مـــنـــاسك احلج لـــلـــمــرة
الـعـاشـرة. بـحـسب قـوله . واكد
احلمامـي في تصريح امس انه
(في كل ســـنــة جتــرى الـــقــرعــة
واطن بينما الختيار مقاعـد ا
يسـتحـوذ هؤالء عـلى مقـاعدهم
احملـجـوزة لـهم ولـعـوائـلـهم في
كـل مــــوسم مـن مــــواسم احلج)
عــلى حــد تـعــبـيـره مــؤكـدا انه

(يتـع على الـوزراء وأصحاب
ــنـاصب الـرفـيـعـة أن يـكـونـوا ا
صـــــادقـــــ مع الـــــلـه ويــــؤدوا
واجــبـــاتــهم األســـاســيــة داخل
الـعـراق لـكنـهم يـتـخلـون عـنـها
مـن دون أن يــهــتـز لــهـم طـرف)
ــسـؤولـ وانـتــقـد احلــمـامي ا
قـائال (إنهم يـحـزمون أمـتعـتهم
في كل عـــام لــيــســجــلــوا أعــلى
تـكررة ـرات ا األرقام فـي عدد ا
الــتي ذهــبــوا فــيــهــا الى احلج
تــــــاركــــــ وراءهـم عــــــشــــــرات
ــــعــــطــــلـــة وآالف ــــشــــاريع ا ا
نجزة من دون عامالت غيـر ا ا
أن يـحــاســبـهم أحــد) عــلى حـد
زعـــمه  وتـــابع (بـــرغم تـــفـــاقم
األزمــــــات اخلـــــدمـــــيــــــة الـــــتي
يـواجـههـا الـشـعب الـعراقي في
كل محور من احملاور  حتركت
ـســؤولـ نــحـو قـوافل كــبــار ا
كـرمة ألداء فريضة احلج مكة ا
لـلـمرة اخلـامـسة أو الـعـاشرة).
في تــــــطـــــور الحق اعــــــلـــــنت 
الــســعــوديــة وصــول أكــثــر من
مـلـيــون حـاج مـنــذ بـدء الـقـدوم
وحـــــــــتـى امس االول.وقـــــــــالت
ــديــريــة الــعــامــة لــلــجـوازات ا
بـالـسـعـوديـة إن (عـدد احلـجـاج
القادم ألداء مناسك احلج من
ـنــافـذ اجلــويـة اخلـارج عــبــر ا
والـبـريـة والبـحـرية بـلغ مـلـيون
حــاج). وافــادت الـســلــطـات في
وقت ســابق عـن ان أجــهــزتــهــا
ـعـنــيـة بـشـؤون وقـطــاعـاتـهــا ا
احلج أكــمـــلت اســتــعــداداتــهــا
لــتــقــد خــدمــاتــهــا لــضــيـوف
الـرحــمن خالل مـوسم حج هـذا
الـــعــام. وأوردت أن (اخلــدمــات
ـقـدمة تـتـمثل في وجـود أكـثر ا
من  17 ألف رجـل دفــاع مـــدني
وأكثر من  3 آالف آلية للتعامل
مع كـــافـــة مـــهـــددات الــسـالمــة

العامة). 
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يــعـقــد مـجــلس الــنـواب الــيـوم
الثالثاء جلسته للتصويت على
عـدد من االتـفـاقـيـات ومـنـاقـشـة
تـعـديل قـانـون وزارة الـتـربـية 
فيـما طلب من مـفوضيـة حقوق
االنسان تزويـده بوثائق حاالت
االخـتـفـاء الـقـسـري. وقـال بـيان
ان يعـقد جلسته امس ان (البر
الـيـوم للـتـصـويت عـلى عدد من
االتـفـاقـيـات من بـيـنهـا اتـفـاقـية
بـ الـعراق والـصـلـيب االحـمر
ـعايـيـر الـدنـيا واخـرى بـشـأن ا
لــلـضــمــان االجـتــمــاعي وكـذلك
االنظـمام الى االتفـاقية الـدولية
لالنقاذ لـسنة  1989 فضال عن
الـــتـــصـــويـت عـــلى الـــتـــعـــاون
العـسكـري واالمني بـ العراق
واالردن) واضاف ان (اجلـلـسة
ســـتـــشــهـــد الـــتـــصـــويت عـــلى
توصيـات جلنة حـقوق االنسان
بشأن احـداث النجف ومـناقشة
تـعـديل قـانـون وزارة الـتـربـية).
في غضون ذلك  طالبت رئاسة
ــفــوضــيــة مــجــلـس الــنــواب ا
الـــعــــلـــيـــا حلــــقـــوق االنـــســـان
تـزويـدهـا بـالـتـقـاريـر والـوثائق
الــرسـمـيــة بـشـان وجـود اآلالف
مـن حـاالت االخـتــفـاء الــقـسـري
خالل الـــــعــــامـــــ والــــنـــــصف
األخــيـرين.وقـال مــكـتب الـنـائب
االول لــرئـيس مــجـلـس الـنـواب
حــسن كـر الــكـعـبـي في بـيـان
امس إن (الــــــكــــــعــــــبي طــــــالب
ـفـوضـيـة تـزويـده بـالـتـقـاريـر ا
والوثائق الرسمية التي استند
فوض علـيها عضـو مجلـس ا
انس اكـــــرم الــــعـــــزاوي عــــبــــر
تـصـريحه الـذي اكـد فـيه وجود
7663 حــالــة اخــتــفــاء قــســري
خالل الـــــعــــامـــــ والــــنـــــصف
األخــيــرين) واكــد الــكــعــبي ان
(الـتـصـريح كـان له ردود افـعال
ســلـبــيــة في الـشــارع الــعـراقي
واحملـيـطـ اإلقـلـيـمي والـدولي
كـــــــونـه صـــــــادر مـن شـــــــخص
مــسـؤول في مـؤســسـة رسـمـيـة

داعيا تعـنى بحـقوق االنـسان) 
ــــفـــــوضــــيــــة الـى (تــــزويــــده ا
بـالـوثائق لـيـتـسنى له عـرضـها
ـان وجلانه الـنـيابـية أمـام البـر
ـــعـــنـــيـــة التـــخـــاذ مـــا يـــلـــزم ا
ـقـصرين في حـالة ومـحاسـبة ا
ثـــبـــوت صـــحـــة االدعـــاءات من
عــدمــهــــا) الفــتــا الى ان (هــذه
احلاالت تـشكل انتـهاكا خـطيرا
ـقـراطي) في ظل نـظـامـنـا الـد
وطـــالـب الــكـــعـــبـي بـ(تـــزويــده
ايــضــا بــالــتــقـاريــر الــســنــويـة
ـنــصـوص عــلـيــهـا في الــبـنـد ا
ـادة 4 من قــانـون ثــامــنــا من ا
فـوضية رقم 53 لسنة 2008 ا
ـــعـــدل عن الـــســـنـــوات الـــتي ا

ذكرت).
 فــيــمــا كــشف الــنــائب مــحــمـد
صــــاحب الـــــدراجي عن اعــــداد
شـــبـــكـــات االجتـــار بـــالـــبـــشـــر
والدعـارة التي  كشـفها خالل
خـــمــــســـة أشــــهـــر فــــقط.وقـــال
الــــدراجي فـي تـــغــــريــــدة عـــلى
حــســـابه تـــويــتـــر إن (ســبـــعــة
وعشـرون شبـكة اجتـار بالـبشر
والـــدعـــارة  كـــشـــفـــهـــا خالل
خـمــسـة اشــهـر فــقط مـا يــعـني
انــتـشــار هــذه الــشـبــكــات عـلى
ـا اليتـناسب مع نطـاق واسع 
الــوضع االجـتــمـاعي لــلـعـراق)

مبينا ان (غياب القانون والفقر
وراء تفـشي هذه الظـاهرة التي
يــجـب رصــدهــا من احلـــكــومــة
واالجــهـزة االمـنــيـة). الى ذلك 
اطـلــقت دائـرة أصالح االحـداث
في وزارة الـــــعـــــدل ســــراح 67
حــــدثـــاً خالل شـــهـــر حـــزيـــران
ــــاضـي بــــعــــد قــــضــــاء مــــدة ا
?احملــكـومــيــة.وقـال مــديــر عـام
الـدائــرة اركـان ثــامـر في بــيـان
امس إن (الدائرة اطـلقت سراح
 14 حـدثـاً تـخـلـيـة بـعـد قـضـاء
مدة احملـكومـية اضـافة الى 53
بـاالفـراج الـشـرطي) مـبـيـنـا ان
(الـــدائـــرة وبـــالـــتــــنـــســـيق مع
دائــرتي صــحــة بــغــداد الــكـرخ
والـرصافـة اقـامت تأمـ احـالة
ــسـتــشـفــيـات  44 حـدثــاً الى ا
راكز الصحية وتسجيل 40 وا
زيـــــارة مـن قـــــبـل اطـــــبــــــاء في
مــــخـــتــــلف االخــــتـــصــــاصـــات
الــبــاطـنــيــة واجلــلــديـة واالنف
واحلـنجـرة والعـيـون فضال عن
اجـراء  1905 مـعــايـنــة طـبــيـة
متتابعة مـن قبل شعب الطبابة
ـوجــودة في اقــســام الــدائـرة ا
لـلــوقــوف عـلـى حـالــة االحـداث
الصـحية والـتأكـد من سالمتهم
ـنع انـتـشـار االمـراض صـحـيـا 

ب االحداث). 

وزارة الـتـعـلـيم الـعالـي والبـحث
الـعلـمي وجتـاهل طلـبـات تعـي
هـؤالء الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة الـذي
قضـوا سـنوات طـويلـة للـوصول
ــرتــبــة الــعــلــمــيـة الــتي لــهـذه ا
ــتــقــدمـة حتـتــضــنــهــا الـدولــة ا
لالســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا فـي بـــنــاء
ــؤســسـات والــنــهــوض بـواقع ا
ــعــتــصــمــون لـ الـــبالد . وقــال ا
(الــزمـان) ان (اعــتــصـامــنـا دخل
يــــومه الــــواحــــد واخلــــمــــســـ
وسـنـسـتـمـر بـذلك حـتى حتـقـيق
ـشــروعـة والـتــعـجـيل ــطـالب ا ا
بـتـعــيـيـنـنـا في وزارات الـدولـة)
مؤكدين (حصلنا على الدكتوراه
ـاجـســتـيـر مـنـذ سـنـوات لـكن وا
الـــوزارة تـــتـــذرع بـــعـــدم وجــود
تـخصـيـصـات لقـبـول أسـاتذة أو
واوضح مــــــوظـــــــفــــــ جــــــدد) 
ــعـتـصــمـون ان (هـنــاك اهـمـاال ا
وتـقـصـيـرا واضـحـ وتـهـمـيش
مـتعـمـد الحتـضـان تلك الـطـاقات
في بـنـاء الـبالد وهـذه يـعود الى
تـوزيع التـعـيـينـات بـ االحزاب
ـتـحـاصـصـة) داعـيـ مجـلس ا

الـنواب الى (عـقـد جـلسـة طـارئة
ـــنـــاقـــشـــة ولـــيس االكــــتـــفـــاء 
ـا ــوضـوع داخل الــلـجــنـة وا ا
طــرح اوضـــاعـــهم عـــلى جـــمــيع
ـثــلي الـشـعب وايــجـاد حـلـول
لــــــتـــــلـك الــــــدمـــــاء الــــــشــــــابـــــة
واشاروا الى انه (من والكفـوءة)
واجب احلــكـومــة ايـجــاد حـلـول
ـهـمـة عــاجـلـة لـتـلك الـشــريـحـة ا
اســــوة بــــأقــــرانــــهم االخــــرين)

واضــــافــــوا ان (الـــــكــــثــــيــــر من
ــعــتــصــمــ يــتــعــرضــون الى ا
حـــاالت اغــمــاء وفـــقــدان الــوعي
بــــــســـــبـب اشـــــعـــــة الــــــشـــــمس
مـــتــــســـائــــلـــ (اين احلـــارقــــة)
احلـكـومـة من اعـتـصـامـنـا هـذا 
الـيس من واجـبهـا تـوفـيـر عيش
كر البـنائهـا الذين يـعانون من
االقـــصـــاء والـــتــهـــمـــيـش وعــدم
حــــصــــولـــهـم عــــلى حــــقـــوقــــهم
ــشـــروعــة الـــتي كــفـــلــهـــا لــهم ا
الــدســـتــور) مــطـــالــبــ رئــيس
ـــهــدي بـ الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
(الـتــدخل الـفــوري ورفع احلـيف
والـظــلم عن الـكـفـاءات الــعـلـمـيـة
وايـجـاد سبـل عاجـلـة الحـتـضان

هذه الشريحة العلمية).
ـديــريـة الــعـامـة فــيـمــا اعـلــنت ا
هـني عن نسـبة جناح للـتعلـيم ا
ــهــنــيــة الــدور االول الــدراســة ا
ـئـة. لـلــعـام اجلـاري هي  44 بـا
ديرية في بيان امس ان وقالت ا
(نـسبـة الـنـجاح لـلـعـام الدراسي
ـئـة واعلى اجلاري بـلغت  44با
نسبة جناحـها حققتـها محافظة

ئة تـليها مـحافظة نينوى  52با
ـئـة كـمـا كـربالء بـنـسـبـة  50 بـا
ـهني االول حـصل قسم الـكـرخ ا
ــئـة  عـلـى نـســبـةجنـاح  48 بـا
حــيث جــاء  كــرار عــلي مــحــسن
موسى االول علـى العراق لـلفرع
الصنـاعي ب معدل 91.75 فيما
االول في الـــفــرع الــتــجــاري هي
ورقـاء غيـاث مـحـمـد قاسم 92.5
و االول وفرع احلاسوب وتـقنية
ـــعـــلـــومــات هـي ســارة عالوي ا
ســـمــيــر مــحــسن مــعــدل 95.75
واالول والـــفـــرع الـــزراعي عـــمــر
ايـــاد جـــمــــيل ســـعـــد 87.13  و
االول وفـرع الـفـنون الـتـطـبـيـقـية
مــسـار عــلي حــسن عـلي 93.25
وقــال  مــديـر الــعالقــات الـعــامـة
واالعالم فـي الــــــــوزارة فـــــــراس
مـــــحــــمـــــد حــــسـن ان (نــــتـــــائج
امـتـحــانـات الـدور االول لـلـصف
السادس االعدادي سيتم االعالن
ــقــبل عــنـهــا مــطــلـع شـهــر آب ا
الـــشـــهــر الـــثـــامن). واضــاف ان
(جلـان الـتـصـحـيح مـسـتمـرة في
عملها  علما سيتم نشر النتائج

جلـمـيع الـفـروع وذلك عـبـر قـنـاة
الـوزير وكـالـة).  فـيمـا اكـد مـدير
عام الـكـرخ االولى فالح القـيسي
االعالن فـقط عن نـتـائج الـتـعـليم
هني. وقال القيسي لـ (الزمان) ا
امـس ان (الــتــربــيـــة اعــلــنت عن
هني فقط) دون نتائج الـتعلـيم ا
ذكـــر مــزيــد من الــتـــفــاصــيل عن

نسب النجاح. 
قـي غـــضــــون ذلك حـــددت وزارة
الــتــعـلــيم الــعــالي مــوعـد إطالق
اإلجــــازات الــــدراســــيــــة خــــارج
ـقبل العـراق وذلك في  31 اب ا
ـشتـركة بـعد مـصـادقة الـلـجنـة ا
بـــ وزارتي الــتــعــلـــيم الــعــالي
والـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي ووزارة
الــتـــخــطــيط فــضال عن حتــديــد
ـقـاعـد اخملـصـصـة لذوي نـسب ا
الشهـداء والسجـناء السـياسي
ئة من اجمالي عدد والبالغ 5 با
ــرسـلــة من الـوزارات ــقـاعــد ا ا
واجلامعـات وقال بيان امس  إن
(ضـــوابط اإلجــازات الـــدراســيــة
نـــصت عـــلى أن تــكـــون أولــويــة
الــتــرشــيح مـن قـبـل اجلــامــعـات

والـــــــــــــوزارات عــــــــــــلـى وفـق
ـــطــلـــوبــة الــتـــخــصـــصــات ا
وإرسالهـا إلى دائرة البـعثات
ــالــيـة مـع الـتــخــصــيـصــات ا
ـــســـتـــوفـــ ـــرشـــحـــيــــهم ا
لــــلـــتـــعــــلـــيـــمــــات اخلـــاصـــة
بـاإلجــازات الـدراسـيــة) فـيـمـا
اعلـنت الوزارة عن تـوفر منح
دراسية بـحثيـة مجانـا مقدمة
لالساتـذة التـدريسـ وحمـلة
الشهادات العـليا للدراسة في
ـــــخــــــتـــــلف رومــــــانـــــيــــــا و
االخـــــتــــصـــــاصـــــات . وكــــان
الـسهـيل قـد تـرأس  إجتـمـاعاً
ــتـقــدم لــلـوزارة من لــلــمالك ا
اجـل وضع حـــد الى قـــضـــيــة
مـناقـشـة الـرسـائل واالطاريح
اجلامعـية وما قد يـرافقها في
بعض االحيـان من مظـاهر قد
تـــؤثــر عـــلى ســـيـــر عــمـــلـــيــة
ـيــة حـيث ــنـاقــشـة االكــاد ا
تقرر تشكيل جلنة متخصصة
ـــــعــــــايـــــيـــــر تـــــبـــــحـث فـي ا
والــضــوابط الـالزمــة إليــجـاد

ية سليمة. مناقشاتٍ أكاد

طارق حرب 
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اكـدت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والــبـحـث الــعــلــمي ســعــيــهـا
لـتــعــيــ حــمـلــة الــشــهـادات
الـــعــــلـــيــــا من خـالل قـــانـــون
سائي الذي سيوفر التعليم ا
 85 الـف درجــة وظـــيـــفـــيــة .
وقـال بــيـان امـس ان (الـوزيـر
قـــصـي الـــســـهـــيل نـــاقش مع
جلنـة التعـليم النـيابيـة اعفاء
بـــعـض مـــدراء اجلــــامــــعـــات
االهـلـيـة وكذلك تـعـيـ حـمـلة
واضاف الشـهـادات العـلـيا ) 
ان (الوزارة تنسق مع اللجنة
ألضـافة تــخـصيــصـات مالـية
لـغـرض تـعـيـ اصـحـاب تـلك
الـشـهـادات) واوضح الـبـيـان
ان (الــوزارة شــرعت قـــانـــون
سائي الذي سيوفر التعليم ا
اكــــــثـــــر من  85 الف درجـــــة
وظــيـفـيـة عـبـر تــعـيـ حـمـلـة
الشهادات العـليا في الدراسة
ـــــســـــائـــــيــــة). واتـــــســـــعت ا
االعـتصـامـات واالحتـجـاجات

على اسـتمرار سـياسة احلـكومة
بالتـقيد بـفتح التـعينـات وفقدان
االمل لــلـــخــريـــجــ والـــشــبــاب
تـنـقذهم من بـايجـاد فـرص عمل 
صـعـوبة احلـيـاة وتـوفـر الـعيش
الـبـسيط  وبـاتت بـغـداد مـحـطة
لــنـصـب اخلـيم واجلــلــوس عـلى
االرض امام مـقـر رئاسـة الوزراء
ووزارات الـــنـــفـط والـــكـــهـــربـــاء
والــتــعــلــيم وســاحــة الــتــحــريـر
ـهــنـدسـ لـلــمـطـالـبـة ونــقـابـة ا
بــفــرصــة مــحــدودة لالســتــمـرار
بــاحلـيـاة  بــعـد يـأس وانــتـظـار
طــــال لـــســــنــــوات  وال يـــطــــلب
االنـســان في الـبـالد سـوى بـحق
العمل لسد رمق العيش  ورؤية
فـقـدان العـدالـة االجـتمـاعـيـة ب
طــــبـــقـــتــــ فـــقـــيــــرة وعـــالـــيـــة
ـسـتـشار االمـتـيـازات . وكـشف ا
االقــتـصــادي لـلــحـكــومـة مــظـهـر
مــحـمــد صـالـح في بـيــان تـلــقـته
(الـــزمــان) امس ان (صـــعــوبــات
تــقف امــام حـل أزمــة الــبـــطــالــة
وتـعـلـيمـات اخلـريـجـ  بـوجود
أربـــعـــة ماليـــ مــوظـف وثالثــة

ــتـقـاعـدين ومـثـلـهم ماليـ من ا
ـــشــــمـــولــــ بـــالــــرعـــايـــة مـن ا
االجـــتــــمــــاعــــيـــة) واضـــاف ان
ـــوازنـــة (الــــتـــخـــصــــيـــصــــات ا
الـسـنـويــة تـذهب لـلـرواتب الـتي
ــئـــة من تـــعـــتـــمــد عـــلى 93 بـــا
ايـــــرادات الـــــنـــــفط  مـع وجــــود
قــــوانـــ شــــرعـت بــــعـــد 2003
مــنــحت امــتـيــازات لــفــئـات وقع
الظلم عليها سابقا تمتد لثالث
سـنــة قــادمــة تــســتــنــزف امـوال
ـيـزانـية ـال بـا طـائـلـة لم تـترك ا
وحتـد من تــوفـيـر تـخـصـيـصـات
لتعينات جـديدة ونقلت (الزمان)
امـس االول مـــعـــانـــاة اصـــحــاب
الــكـــفــاءات الــعـــلــمـــيــة ودخــول
اعــتــصــامـهم  يــومه اخلــمــسـ
حتت اشــعــة الــشــمس احلــارقـة
وسـط دعــوات جملـــلـس الـــنــواب
ــنـاقــشـة لـعــقـد جــلـســة طــارئـة 
اوضـاعــهم وحتـقـيق  مــطـالـبـهم
ــشـروعـة بــالـتـعــيـ واحـتـرام ا
جهود الكفاءات العـلمية الشابة.
ورصـــدت (الـــزمـــان) اعـــتـــصــام
الـكــفـاءات الـعـلـمــيـة امـام مـبـنى

جـــمـــال شــكـــر عـن قــرب حـــسم
مـنــصب مــحـافـظ كـركــوك.وقـال
شــــكـــــر في تــــصـــــريح امس ان
(اجلهود واالجتماعات مستمرة
شـتركـة لـلحـزب بـ اللـجـان ا
ــتــحــدة مع الــكــرديــ واال ا
مــكـــونـــات كـــركــوك لـــتـــطــبـــيع
االوضاع في احملافظـة والسيما
ان تـلك  اجلـهـود حـقـقت تـقـدما
) مـــبـــيـــنـــا انه (حـــسب جـــيــداً
فــإن ـــعـــلـــومـــات احلـــالـــيــة   ا
قبلة ستشهد انعقاد االسابيع ا
اجـتـمـاع مـجـلس احملـافـظـة اما
في كــــــركــــــوك او فـي بــــــغـــــداد
النتخـاب محافظ كـردي وتفعيل
دور اجملـلس وتطـبـيع االوضاع

دينة). في ا
 مــؤكـدا ان (اجــتــمــاع اجملــلس
يـــتـــوقـف عـــلى االتـــفـــاق الـــذي
ســـــيـــــحــــــصل بـــــ االطـــــراف

السياسية ومكونات كركوك). 

الــــــعـــــدد يــــــؤدي الـى ابــــــتالع
االحـزاب الصـغيـرة وهـنا تـكمن
وجه اخلــطــورة لــهــذا نــتــمــنى
ــــوضـــوع الــــعــــدول عن هــــذا ا
والـذهـاب الى احـتـسـاب نـسـبـة
 1.7 وكــان مـجـلس الــنـواب قـد
صــــوت عـــلـى الـــتــــعـــديل االول
لــقــانــون انــتــخــابـات مــجــالس
ـنـتـظـمـة في احملــافـظـات غـيـر ا
إقليم واالقضية التابعة لها رقم
12 لسـنة  2018 الذي قدم من
جلـنــتي االقــالـيـم واحملـافــظـات
ـــنـــتـــظـــمـــة في اقـــلـــيم غـــيـــر ا
والـــقــانــونـــيــة لـــغــرض إجــراء
االنـتـخـابـات ومـشـاركـة شـرائح
اجملتمع كافة واستخدام أجهزة
النـتائج وتخـفيض شرط الـعمر
لـلـمـرشح وضـمـان تـوزيع عـادل
تنافسة. للمقاعد ب القوائم ا
بـدوره  اكــد الــنـائب عـن كـتــلـة
االحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـاني

نـســبـة  1.7 كــمـا مــعـمــول بـهـا
سـابـقـا والـذي يـكـون اكـثـر عدالً
ويـخدم الـعمـليـة السـياسـية في
الــعـراق) واضــافت ان (قــانـون
سـانت لــيــغـو يــقــسم عـلى 1.3
و 1.5و 1.7 وهكذا  فكـلما زاد

الصـغيرة) مشـيرة الى (وجود
الــكـثــيـر من االعـتــراضـات عـلى
هــــذه الــــنــــســــبــــة في قــــانــــون
واكـدت ــعـدل)  االنــتــخــابــات ا
خـليـل ان (احلزب مـتـحـفظ على
وضـوع ألنه مع احتساب هذا ا

عــلـى حـســاب اخــرى واذا بــقى
بــنـفس الــنــسـبــة ايــضـا يــكـون
ــصـلــحــة قــوائم عــلى حــسـاب
قوائم اخـرى وفي كال احلالـت
ـواطن سـوى ال يـسـتـفـيـد مـنه ا
اذا كــان مـــفــتــوحـــا دون نــسب

معينة). 
واعــلــنت الــنــائــبــة عن احلــزب
قراطي الكردستاني خالدة الد
خــلـيـل عن حتـفظ حــزبـهــا عـلى
تـــعـــديل قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات
مــجـالس احملــافـظـات  كـونه ال
يخـدم العمـلية الـسياسـية وفيه
غــ لــلـكــتل الــصــغــيــرة. وقـال
النائبة عن احلـزب خالدة خليل
في تصـريح امس ان (إحتـساب
نــــــســــــبـــــة  1.9 في قــــــانــــــون
انـتخـابـات مـجالس احملـافـظات
قـراطـية ال يـخـدم العـمـليـة الـد
ألنه يــؤدي الى هــيـمــنــة الــكـتل
الـكبـيرة وال وجـود مـنفـذ للـكتل
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اكـد اخلــبــيــر الـقــانــوني طـارق
حــــــرب ان تــــــعـــــديـل قــــــانـــــون
انـتخـابـات مـجالس احملـافـظات
ووضع نــســبــة  1.9 يــعــزز من
موقف االحـزاب الكـبيـرة . وقال
حــــــرب لـ (الـــــــزمــــــان) امس ان
(الـقانـون يعـزز مـوقف االحزاب
الكبيرة على الـصغيرة كما يعد
فـوزا كـبيـرا لـتـلك االحزاب ومن
مـصـلـحـتـهـا في احلـصـول عـلى
ــقــاعـد) واضــاف ان (احلـزب ا
ـقـراطي الكـردسـتـاني يـعد الـد
من االحزاب الكبيرة ويأتي بعد
فـتح وســائـرون وهـذا الـتـعـديل
ســيــتـيـح امــام احلـصــول عــلى
مـقــاعـد االحـزاب الـصـغـيـرة في
كردستان) مبينا ان (القانون ال
ا اذا خـفضت يعـد مجـحفـا وا
الـنـســبـة يــكـون لـصــالح قـوائم

احلــرس الــوطــني. وكــان األمــيـر
ــلك بـــنــدر األكـــبــر بـــ أبــنـــاء ا
ـــــؤسّـس لـــــدى وفـــــاتـه عن 96 ا
ـلك سـلـمان عـاما. وإلى جـانب ا
مـا زال ستـة أبـناء آخـرين لـلـملك
عــبـد الـعــزيـز عــلى قـيــد احلـيـاة
أكبرهم األميـر متعب وأصغرهم
األمــيـر مــقــرن.  وبـحــسب نــظـام
لك مـلكة سيخلف ا البيعة في ا
سـلـمان جنـله ولي الـعـهـد األمـير

محمد ( 33عاما).
وبـعث رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صــــالح امس بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة
ــلك ســلــمـان بن ومــواسـاة الى ا
عبد العزيز بوفاة األمير بندر

وأعــــــرب صـــــــالح (عـن خــــــالص
ــــواســـاة الــــتـــعــــازي وصـــادق ا
لـــلــشــعب الــســـعــودي الــشــقــيق
وعـائــلـة الـفـقـيــد داعـيـاً الـله عـز
وجل أن يـتغـمـده بـواسع رحـمته
ورضـــوانـه ويـــســــكـــنـه فـــســــيح

جناته).

ــــســــجـــد احلــــرام في مــــكـــة بـــا
كرمة" حسبما نقلت عنه وكالة ا
األنــبــاء احلــكــومــيــة. ولم يــتـول
األمـيـر بـنـدر مـنـاصب حـكـومـيـة
رشح كما أنّه لم يكن من ب ا
لـــتــولي احلـــكم أو مـــنــصب ولي
الـعهـد لـكن جنـله األمـيـر فـيصل
هـو حاكم الـريـاض بـينـمـا يـقود
جنله اآلخر األمـير عبـدالله جهاز

{ الــــريـــــاض (أ ف ب) - تــــوفي
األمـيـر بـنــدر بن عـبـد الـعـزيـز آل
سعود شـقيق العـاهل السعودي
ـلك ـلك سـلــمـان وأكـبـر أبـنـاء ا ا
الــراحل عــبــد الــعــزيــز مــؤسّس
أسرة آل سـعود الـذين ال يزالون
على قـيـد احليـاة.  وقال الـديوان
ـلـكي أنّه "ســيـصـلى عـلـيه بـعـد ا
صـالة الـــعــــشـــاء امس االثــــنـــ
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بندر بن عبد
العزيز آل
سعود
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نقال عن مواقع التواصل االجتماعي


