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اجملــــــاري. واشــــــار احملـــــافـظ خالل
ــتــابـعــة اجلــهـد ــيــدانـيــة  زيــارته ا
اخلــدمي لــلــمــحــافــظــة واالســتــمـاع
لألهالي الـى (ان احملافـظـة ستـشرع
خـالل االســـبــوع احلـــالـي بـــاكـــســاء

احياء الزهور والسالم).
ولـــفـت الـــعــــطـــا الـى ان (مـــشــــاريع
اجملاري في النـاحية مـكتمـلة بنـسبة
وســـتـــبــــاشـــر مالكــــات احملـــافـــظـــة
ـشاريـع اإلكسـاء تـبـاعا" مـضـيـفا
"تـمت مـنـاقـشـة مـوضـوع الـكـهـربـاء

وكيفية ايجاد حلول لها).
وشـهـدت سـاحـة االنـدلس في بـغـداد
زخـمــا مـروريـا غـيــر مـسـبـوق امس.
وقـــال شــــهـــود عــــيـــان ان (ســــاحـــة

االندلس تشهـد زخما مـروريا بسبب
وجـود تـظـاهـرة قـرب وزارة الـزراعـة
لــلـمــطـالـبــة بـتـوفــيـر الــتـعـيــيـنـات).
واضــافــوا ان (الـــزخم حــدث ايــضــا
بسبب وجـود اعمال اكسـاء وصيانة

في مجسر ملعب الشعب).
واسـتنـكـرت وزارة الـتربـيـة االعـتداء
على مديرية تربيـة الرصافة الثانية
واشـــارت الى ان الـــقــوات األمـــنـــيــة
ــوقف.وقــالت في ــعــاجلـة ا قــامت 
بـيـان امس انـها (تـسـتـنـكـر االعـتداء
الــذي تـــعــرضت له مـــبــنى مــديــريــة
تــربــيـة الــرصـافــة الــثـانــيــة من قـبل
بعض احملـتجـ الغـاضبـ واجبار
ـراجـعـ عـلى مـغـادرة ـوظـفـ وا ا

شـروع اكساء نـاحية باشـرة  عن ا
الـلطـيـفيـة بعـد االنـتهـاء من مـشروع
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مـــجـــلس الـــقــضـــاء االعـــلى. وقــال
اجملـلس في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس أن (اجملـلس وبـاشـراف اال
ــــتــــحـــدة ومــــشــــاركــــة عــــدد من ا
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 فـاز الـقـاضــيـان دهـام اكـرم وعـمـر
احـمـد مـحـمد بـعـضـويـة مـفـوضـية
االنتـخابـات بالـقرعـة التي اجـراها
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ــــبــــنـى بــــالــــقـــــوة). واضــــافت ان ا
(الـــوزيــرة ســـهــا خـــلــيل الـــعــلي بك
ـديرية من خالل وقف في ا تابـعت ا
اتـصـاالتـهـا مع الـقـيـادات واألجـهـزة
ـــوقف) األمـــنـــيـــة من اجل تـــدارك ا
الفــتــة الـى انــهــا (طــالــبت االجــهــزة
االمـنـيـة بــتـوفـيـر احلـمـايـة الـكـامـلـة
لــلــمــديــــريــة بـــاعــتــبــارهــا صــرحــا

تربويا).
وشـددت (عـلى إيالء سالمـة الـكوادر
الــتـــربــويـــة األهــمـــيــة الـــقــصــوى)
مـوضـحة ان (الـقـوات األمـنـيـة تـقوم
وقـف مع مـراعاة ـعـاجلـة ا حـالـيـا 
عـدم حـدوث ايـة احــتـكـاكـات جتـنـبـا

لوقوع اضطرابات).
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ـعرفـة باحـثا في ثـقف كـائن قلق ومـقـلق في آنٍ معـاً يشـعـر دوما بـنشـوة ا ا
مظـنـاتـها عـن مسـارات الـواقع لـذا نراه تـارة يـنـفصل عن الـواقع لـيـكون في
صور ذهـنيـة ثم سـرعان مـا تهـتـز ثقـته بهـذه الـصور الـذهنـيـة  فيـنقـلب تارة
تألف ـقيـاس االمكـان ا اخرى الـى الواقع في حالـة اختـبار بـقيـاس افكاره و
قاالت بضرورة منه ونـسيج الواقع ولهذا حذرنا الطبقة السياسية بعشرات ا
اصالح احلـال لذا فكـانت التـظاهرات واالحـتجـاجات التي سـادت محـافظات
اجلـنـوب والوسط الـعراقي من /1تـشـرين االول وحلد االن من سـنة 2019 لم
طـالبة باالصالح ـا حملت الـروح الوطنـية في ا تكن حتـمل طابعـا مناطـقيا ا
فسـدين الناهـش بجـسده وهذه االحـتجاجات واستـرداد الوطن من ذئـاب ا
جـسـدت الـوطـنـيــة كـعـقـيـدة كـون الـعـقـيـدة (طـاقــة هـائـلـة تـسـتـجـمع الـقـدرات
اإلنسـانية وتذيبها في بـودقة الصيرورة الكبـرى وهي فعل مطلق وثاب يشمل
تسع) وهي اعتقاد جازم مُطابق جميع النشاطات احلية على مسرح الكون ا
لـلواقع ال يقبل الشك أو الظن فالعلم الذي لم يَصل بالشيء إلى درجة اليق
اجلازم ال يُـسمّى عقيدة لهذا فواقعنـا العراقي احملتج بقيادة الشباب الواعي
ـشـاعر الـوطنـيـة النـقيـة الـصافـية والـعـواطف اإليجـابيـة الـطامـحة إلى الهب ا
إجنازات بـناءة ذات قيمة وطنية واجـتماعية مفيدة ومـتألقة في البالد وبالتالي
تمـخض هذا الواقع الى بلورة عقيدة وطنية تـستمد أنوارها من عقيدة احلياة
عـاني الطيبة أسـاسها احملبـة واألخوة والتفاعل وجوهـرها الرائق الفـياض با
عطـاء وتسعى لـتقويـة آواصر اإلنتـماء الوطني ثـمر ا اإلستـيعابي اإليـجابي ا
وحتقـيق األمن السالم والـرفاه اإلقتـصادي والفـكري والنـفسي.. اذن الوطـنية
هي الشـعـور بـالـتعـلق وااللـتـزام لـبلـد أو أمـة أو مـجـتمع سـيـاسي وقـد يـكون
ـرادف لهـا مـا يسـمى بـحب الـوطن وان أصولـهـا تـرجع إلى حوالي 2000 ا
سـنـة قـبل ظـهـور الـقـومـيـة في الـقـرن الـتـاسع عـشـر حـيث إنّ دولـتي الـيـونان
ـة هـمــا من أعـطـتــا اجلـذور لـلــوطـنـيّـة والـرومــان خـاصـةً في الــعـصـور الــقـد
السـياسيّة الـتي تصور الوالء لـلوطن كوالء للفـكر السيـاسي للجمـهورية كما
ـصلـحة شـتركـة والـعمل من أجل ا ارتبط مـفـهومـها بـحب القـانـون واحلريـة ا
ـعـنى الـروماني الـعامـة وواجب الـتـصرف بـشـكل عادل جتـاه الـوطن فـهذا ا
الكالسيكي للوطنية ظهر مجدداً في ساحات احتجاج الشباب العراقي حيث
واطن الـيوم ـشتـركة لـسكـان الـعراق فـإن ا أن كلـمة الـوطـنيـة تمـثل احلريـة ا
بـحـاجـة لـهـذه الـعـقـيـدة الـتي تـتـسع لـطـمـوحـات أبـنـاء الـوطن وتـمـدهم بـالـقوة
كنه ـتمسك بعقيدته الوطنية  واطن ا والقـدرة على البناء والتقدم والنماء فا
ا ال يخـطر عـلى باله أو يتـصوره من األعـمال واإلجنازات األصـيلة أن يـأتي 
الصـاحلة ألنه سيسـتمد الـقوة الالمحدودة مـنها فهي تـمنحه طاقـات التحدي
والـتــقـدم إلى األمـام هـذه الـعــقـيـدة جتـسـدت بـشـعــار الـشـبـاب (نـريـد وطن)
وهـكـذا انـحـنى لـهم الـعـالم قـاطـبـة وأسـسـوا لـقـيـام دولـة عـراقـيـة حـرة..يـقول
ـنيـرة ستـصـنع الوطن الدكـتـور صادق الـسـامرائي: (هـذه العـقـيدة الـوطـنيـة ا
اجلديـد وتزيل الوهن واإلنكسار وتبني األمجاد اإلنـسانية السامية التي تليق
بوطن احلـضارات والثـقافات السـاطعة وكل مشـكلة بـحاجة إلى طاقـة حللها
والعقيدة تفجر جميع الطاقات وتصبها في سبيل الظفر اجمليد
فلـتستحم القلـوب وتتنقي النفـوس وتتطهر األرواح بأنوار
ـواطن العـقيـدة الوطنـية التـي تتحـقق فيهـا مصـلحة ا

ـسـيرة ويـتـأكد دورهـم اإلنسـاني الـصـحـيح في آفـاق ا
الـبشرية.) وعلـيه ماقام به شـباب العراق ثـورة شعبية

ال هوادة فيها.
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ـعــنـيـة طــالب مـواطــنـون اجلـهــات ا
بضـرورة متابـعة شـركات الـنقال في
الـبالد وحصـهـا عـلى تقـد خـدمات
جـــيــدة وذات جـــودة عـــالــيـــة اســوة
ــــوجــــودة في دول بـــالــــشــــركــــات ا

اجلوار. 
وقال مـواطـنـون لـ (الـزمان) امس ان
(خــدمـة شــركـات االتــصــال لـلــهـاتف
الـــنــقـــال في دول اجلــوار تـــعــد ذات
ـا تـقـدمه من خـدمـات جـودة عـالـيــة 
وبـأسـعار زهـيـدة عـبـر اطالق بـاقات
بــ مــدة واخــرى بــشــأن االشــتـراك

بخدمات االتصال واالنترنت).
ـوجودة  الفـت الى ان (الـشـركـات ا
حاليـة في العـراق بدأت تتـاجه نحو
تـفـعـيل خــدمـاتـهـا لـكن لم تـصل الى
مـستـوى الـطمـوح الـذي يتـطـلع اليه
ــواطـن ومــازالت اســـعــار كــارتــات ا
الــتـعـبــئـة بـاهـضــة الـثـمـن ونـفـاذهـا
يــكــون ســريـعــا بــســبب عــدم وجـود
ا ـتـنـوعـة  تـعـاون بـ الشـركـات ا
ــتـصـل عــبــر الــشــبــكـات يــتــحــمـل ا

االخرى تكاليف كبيرة).
واطـنون الشـركات واجلهات ودعا ا
عنـية الى (حتسـ جودة االتصال ا
ــواطن الـذي يــعـيش ظــروفـا ودعم ا
عيشة وتراجع صعبة في ظل غالء ا
فــرص الـعــمل وان تـكــثف جـهــودهـا
الطالق عروض تـتـناسب مع الـظرف
الــراهن من خالل تــخـفــيض اســعـار
كارتات تـعبـئة الرصـيد وتقـليل كلف

 .( ة للمشترك كا ا

هـــيــثم اجلــبــوري إمـــكــانــيــة إلــغــاء
ــفـروضـة عــلى شـركـات الـضــريـبـة ا

قبل. الهاتف في موازنة العام ا
وذكـــر اجلـــبــوري فـي تــصـــريح اول
امس أن (الـــضـــريــبـــة فــرضـت عــلى
ــوجب شــركــات الـــهــاتف الــنــقــال 
ـالـيـة لـعـام 2019 ـوازنــة ا قـانـون ا
مكن الغاؤها في حال وصول ومن ا
قـــانـــون مـــوازنـــة الـــعــام  2020الى

ان). البر
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واضــاف انه (يــجب أن تــغــطي فـرق
ايراداتها من مكان آخر) ,واردف انه
ــوازنـة (في حــال لم يـرسل قــانـون ا
ـالـيـة الى مــجـلس الـنـواب  فـتـعـد ا
ــفـروضـة عــلى شـركـات الـضــريـبـة ا
الـهـاتف الـنـقـال مـلـغـيـة  الن احـكـام
ــوازنـة تــنـتــهي في نـهــايـة قــانـون ا

السنة ).
بـدورهـا طـالــبت الـنـائب عن ائـتالف
النـصـر هدى سـجـاد مجـلس الـنواب
ـــئـــة بــــإلـــغـــاء ضـــريـــبـــة الـ  20بـــا
ــفــروضــة عـــلى كــارتــات تـــعــبــئــة ا
فروضة من خطوط الهـاتف النقـال ا
العام  .2015ودعا الـنـائب عن كتـلة
الـتغـييـر الـكردسـتـانيـة غـالب محـمد
في وقـت ســابق احلــكــومــة بــالــغــاء
ـفـروضـة عـلى بـطـاقـات الـضـريـبــة ا
التعبئة االلكتـرونية للهاتف النقال .
وقـــال مــحـــمــد تـــصــريـح ســابق انه
(بسبب تعرض العـراق مسبقا الزمة
مــالـيـة خــانـقـة نــتـيـجــة االنـخـفـاض
بــاسـعــار الـنــفط فــرضت احلـكــومـة

إشاعـات: وزير سابق يقيم حفلـة عرس البنه بتكلفـة أربعة مليون دوالر. ثالثة
ـوصـل! مـرقد جـديـد وسط أضـعـاف كـلـفة إعـادة إعـمـار اجلـسـر الـرابع في ا
بغـداد ربع مليـار دوالر مئتي ضـعف كلـفة إعمار اجلـسر الرابع! مـلعب كرة
قـدم مــلـيـارين دوالر ألف ضــعف تـكـلـفــة إعـمـار اجلـسـر الــرابع! قـمـة بـغـداد
ـعلن عـنـها 2012 األكثـر إنـفاقـا عـلى مـر تاريـخ القـمم الـعربـيـة واألجـنبـيـة ا
مـليـار وربع دوالر ومصـادر روسيـة حتدثت عن مـليـارين ونصف دوالر! وفي
تقـرير مُـعلن: يُـنفق الـعراق ثـالث مـليون دوالر سـنويـا علـى إيفـادات وأسفار

سؤول خارج العراق.   ا
صــنــدوق الــنـقــد الــدولي 30 تــمــوز 2019 حــذَّرَ احلــكــومـة الــعــراقــيــة من
ـالي" وأنَّ اســتــمـرار اإلنــفـاق بــشـكــله احلــالي سـيــقــضي عـلى "اإلســراف ا
ـالية 2018 بـقيـمة (77.5) مـليار وازنـة العـامة االحتاديـة للـسنة ا الـعراق. ا

دوالر بعجز بلغ  11مليار دوالر. 
وصل افـتتح اجلـسر الرابع (1257) مـتراً بـعد عـامٍ واحد من بـدء إعمـار ا
بعد معاجلة ضرر (160) متر منه بكلفة مليون ونصف دوالر تقريباً بقرض

طار من البنك الدولي. 
بـلغ ربع ديـنـار لعـبـور السـيارة ـدة سنـة واحـدة  لو أنَّ أعـلـنوه لالسـتـثمـار 
الواحـدة وألف دينار لـلسيارة الـكبيـرة ألعادته إحدى الشـركات الصـينية أو
وازنـة العـامة األمريـكيـة أو حـتى الصـومالـية بـصورة أجـمل وأم وأقـوى! ا
الية 2019 بـقيمة (112) مـليار دوالر وعجز (23) مـليار االحتـادية للسـنة ا
دوالر أكـبـر مــوازنـة في تـاريـخ الـعـراق بــاعـتـمـاد (56) دوالر ســعـر بـرمـيل
الـنـفط والـبـيع بـواقع (65) دوالر بـفـارق سـتـة وثالثـ مـلـيـون دوالر يـومـياً

شهرياً مليار وثمان مليون دوالر. 
ئة نفقات تـشغيلية (84) مـليار دوالر لم يبق غير (28) مليار عدل 75 بـا
دوالر. ويُـنْتَظَر زيادة اإلنفاق العراقي بنسبة 25 سـنوياً ما لم تعدل احلكومة
الـية وبنود موازنتـها واصفاً األوضاع الـعراقية االقتـصادية بأنها قوانـينها ا
ي. جــمـيع الـرُّسُل واألنـبــيـاء والـصـاحلـ األســوأ في تـاريخ االقـتــصـاد الـعـا
واحلـكـمــاء والـفالسـفـة عــاشـوا حـيـاة تـقـشـف. بـعـد حـروب خـمــسـمـئـة سـنـة
اعتـرفت الالهوت الكـاثوليـكي: لم تكن لعـيسى ملـكيَّة خاصـة لم تكن له كأس

مقدَّسة كان يردد (أباتُ حيثُ أمسي أتوسَّدُ يداً وألتحِفُ األخرى). 
مات الـنبيُّ محمد مَـدَيناً جلاره اليـهودي ودرعه مرهونة! وقـوله تعالى (يَا أَيُّهَا
بِيُّ قُلْ لِـأَزْوَاجِكَ إِنْ كُـنْـتُنَّ تُـرِدْنَ الْحَـيَـاةَ الـدُّنْـيَا وَزِيـنَـتَـهَـا فَتَـعَـالَـيْنَ أُمَـتـْعكُنَّ الـنـَّ

وَأُسَرحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيال) األحزاب 28.
تسـع زوجات خَـمْس من أغـنى بيـوتـات قـريش وصفـيـة ابنـة سـيد يـهـود بني
النَّضير وميمونة بنت احلارث الهاللية وزينب بنت جحش األسدية وجويرية
ـصـطـلـقـيـة. سـألـنَهُ وهُنَّ يـريْنَ نـعـيم بـيـوتـاتٍ أخـرى فردَّ الـله: بنـت احلارث ا

الصبر أو الطالق? واخترنَ الصبر. 
لـكيـته الكـبيـرة للـفالح الـشاعـر األمريـكي (هنـري دافيد تولـستـوي تبـرَّع 

دينة ليعيشَ في غابة نائية.  ثورو 1817-762) هجرَ إلى ا
يقول تعالى:

ِ وَكَـانَ الشَّيْـطَانُ لِرَبـهِ كَفُورا) (اإلسراء: (إِنَّ الْمُـبَذرِينَ كَـانُوا إِخْوَانَ الـشَّيَاطِ
اتٍ وَعُـيُـون. 27) وَاتْـرُكِ الْـبَـحْـرَ رَهْـواً إِنَّـهُمْ جُـنـد مُّـغْـرَقُـون. كَمْ تَـرَكُـوا مِن جَـنـَّ
. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَـاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. . وَنَعْمَةٍ كَـانُوا فِيهَا فَـاكِهِ وَزُرُوعٍ وَمَقَـامٍ كَرِ
) واترك بـحر النَّفطِ رَهواً فَمَـا بَكَتْ عَلَيْهِمُ الـسَّمَاءُ وَاالَرْضُ وَمَا كَانُـوا مُنظَرِينَ
ساكـناً واسعاً الستدراجهم. (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم منْ حَيْثُ لَا
) (فَـذَرْنِي وَمَـن يُـكَــذبُ بِـهَــذا الْــحَـدِيثِ يَــعْـلَــمُـونَ. وَأُمْــلِي لَــهُمْ إِنَّ كَــيْـدِي مَــتِــ
سَـنَسْـتَـدْرِجُـهُم منْ حَـيْثُ لَا يَـعْـلَـمُـون) (وَلَوْ نَـزَّلْـنَـاهُ عَـلَى بَعْضِ
. كَـذَلِكَ ا كَـانُـوا بِهِ مُـؤْمِـنِـ . فَـقَـرَأَهُ عَـلَـيْـهِـم مـَّ الْـأَعْـجَـمِـ
. ال يُؤْمِـنُونَ بِهِ حَـتَّى يَرَوُا سَـلَكْـنَاهُ فِي قُـلُوبِ الْـمُجْرِمِـ
الْـعَذَابَ األَلِيم. فَـيَأْتِـيَهُم بَغْـتَةً وَهُمْ لَـا يَشْعُـرُونَ فَيَـقُولُوا
هَلْ نَـحْنُ مُنـظَرُون. أَفَـبِعَـذَابِنَـا يَسْـتَعْـجِلُـون? أَفَرَأَيْتَ إِن

.( . ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ َ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِ

اجملــمــوعــة االولى جملــلس قــضــاء
اقـــلـــيم كــردســـتـــان وتــضـم اربــيل
ودهــوك هــو الـــقــاضي دهــام اكــرم
عــمــر في مــا فــاز بــنـتــيــجــة قــرعـة
اجملموعـة الثانـية للمـجلس ويضم
الـسـلـيـمانـيـة الـقـاضي عـمـر احـمد

محمد). 
w Ëœ ·«dý«

وكان  اجمللس قـد اكد خالل عمـلية
ـرشحـ التي اجراء الـقـرعة بـ ا
حضـرتها (الـزمان) الى ان (الـقرعة
الـتي اشرف عـلـيـهـا بشـكل مـبـاشر
ــتـحـدة اسـفـرت عن ـثـلـو اال ا
ـــثـــلـــون فـــوز خـــمـــســـة قـــضـــاة 
مـــحــافـــظــات الـــعــراق عــدا إقـــلــيم
كردستان وهم عباس فرحان حسن
وجليل عـدنان خلف وعـامر موسى
مــحــمــد وفــيــاض حــســ يــاســ
وعــــلـي رشــــيــــد) ,الفــــتـــــا الى أنه
سـتشاران (وبنتـيجـة القرعـة فاز ا
إنعـام ياسـ مـحمـد وفتـاح محـمد

ياس عن مجلس الدولة). 
واعـــلن الــقـــضــاء األعـــلى في وقت

االعالمـي  ,اجــرى قــرعــة ثــانــيـة
ـــفــــوضـــيـــة الخـــتــــيـــار اعـــضــــاء 

االنتخابات من القضاة).
واضـاف ان (الفـائـز بنـتـيجـة قـرعة
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وطـالــبت هـيـئــة االعالم واالتـصـاالت
ـالــيـة الــنـيــابـيــة بـالــغـاء الـلــجـنــة ا
ــبـيـعــات عـلى مـشــتـريـات ضــريـبـة ا
كارتات التـعبئة الجـهزة احملمول من
ـوازنــة الــعـامــة االحتــاديـة قــانــون ا

لسنة 2020.
واطلعت (الزمان)  على وثيقة الهيئة
جـاء فـيـهـا (مـقـتـرح إلـغـاء الـضـريـبة
جـاء لـتـضـاؤل اجلـدوى االقـتـصـادية
بـعـد حتــسن اسـعـار تــسـويق الـنـفط
بالغ من ية بديال جلـباية هذه ا العا
واطن كـونها تثقـل كاهلهم فضال ا
عن انــــهــــا ابــــعــــدت الــــكــــثــــيــــر من
ـسـتـثــمـرين لـدخـول سـوق الـعـراق ا
ـبــيـعـات وكــذلك اثـرت سـلــبـا عــلى ا

بسبب ارتفاع اسعار الكارتات). 
ـاليـة النـيابـية واكد رئـيس الـلجـنة ا
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انــواع الــضـــرائب وهــو امــر حتــمل
واطن). نتائجها ا

واضــــاف انـه (من بــــ الــــضــــرائب
تـعــبـئـة الـهــاتف الـنـقـال) ,وتابع ان
(االيـرادات اخلاصـة بـهـذه الضـريـبة
ضـــمن مـــوازنــة 2019 بــلـــغت 858
مـلـيـون ديـنار) ,مـضـيـفـا (ويـبدو ان
ـــواطـن فـــشل احلــــكـــومــــة حتـــمّـل ا

احلكومات السابـقة في بناء اقتصاد
ــــاذا التــــقـــوم قـــوي) مــــتــــســــائال (
احلــكــومــة بـــاســتــيــفـــاء الــضــرائب

ستحقة من شركات الهاتف?). ا
وكانت شـركات الـهاتف الـنقـال بدأت
ـئـة في صـيف 2015 بـفـرض 20 بـا
كــضــريـبــة مــبـيــعــات عـلـى بـطــاقـات
التـعبـئة االلـكتـرونيـة للـهاتف الـنقال

وقـرار فرض الـضـريبـة يـعد تـطـبيـقا
ــالــيــة ضــمن جــمــلـة لــقــرار وزارة ا
ـيـزانـيـة اجـراءات فـرضت لـتـعـزيـز ا

نتيجة انخفاض اسعار النفط.
ـادة وصـوت مـجـلس الـنـواب عـلى ا
 24من مشروع قانون موازنة 2017
فــرض فــيــهــا ضــريــبــة عــلى كــارات

الهواتف النقالة وتذاكر السفر

∫ÂUŠ“

ساحة االندلس
شهدت امس
زحاما مروريا

شديداً

سابق عـدم انتمـاء القـضاة الـفائزين
فوضية ألي حزب أو تنظيم بقرعة ا
سـيـاسـي ولم يـسـبق لــهم الـتـرشـيح

لالنتخابات السابقة. 
وقــال اجملــلـس إن (الــقــضــاء يــبــدي
ـا ينـشره البـعض من أكاذيب أسفه 
بــشــأن الــقــضــاة الــفــائــزين بــقــرعـة
ـفـوضـيـة بـادعـاء اخـتـيـار مــجـلس ا

ترشيحهم من قبل األحزاب).
نـشورة هي عـلومـات ا مبـينـا ان  (ا
كــــــاذبـــــة وغـــــيـــــر) ,واشـــــار الى ان
(اجمللس يؤكد في ما يخص القضاة
االخـريـن عـدم انـتــمـاء أي مــنـهم ألي
حزب أو تنظيم سياسي والسيما أن
ادة 98/ثانـيا من الـدستـور حتظر ا
الـقـاضي مـن االنـتـمـاء إلى أي حـزب

أو العمل في أي نشاط سياسي). 
 UOK ô« bŽUI

الى ذلك اعـلـنـت احملـكـمـة االحتـاديـة
ـقـاعد الـعـلـيـا عن أحكـامـهـا بـشـأن ا
الــنــيـــابــيــة لـــلــمــكـــونــ االيــزيــدي
تـحدث نـدائي. وقـال ا والصـابـئي ا
الـرسمي لـلـمـحكـمـة اياس الـسـاموك

في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
(احملــكـمــة اصـدرت حـكــمـا بــالـرقم
11/ احتادية/ 2010 قضت فيه
ــكــون االيــزيـــدي يــســتــحق بـــأن ا
مقاعد في مـجلس النـواب تتناسب
مـع نـــــفــــوسـه وفق االحـــــصــــاءات

عتمدة). الرسمية ا
ادة مشيرا الى ان (ذلك جاء وفق ا
49/ اوال من الدستور التي تؤكد
ان مجـلس الـنواب يـتكـون من عدد
االعـضاء بـنـسـبـة معـقـد واحـد لكل
مـائـة الف نــسـمـة وهـو مـا اشـارت
اليه الحـقا في حـكمـها بـالرقم 78/
احتـــــاديـــــة/ 2019) ,مـــــؤكـــــدا ان
(احملكـمة قـضت في حكـمهـا بالرقم
قاعد 7/ احتادية/ 2010 بجعل ا
اخملــصــصــة لــلــمــكــون الــصـابــئي
ــنـدائي ضــمن دائـرة انــتـخــابـيـة ا

.( سيحي واحدة اسوة لكوتا ا
 وتابع ان (ذلك يتيح لهم فرصة

اكـبـر في احلــصـول عـلى مـقـعـد او
اكــثــر في مــجــلـس الــنــواب وعـدم

كون).  تشتت اصوات ا
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وقـال الغـبـان لـ (الزمـان) ان (ابرام
مـثل هــذه االتـفـاقــيـات سـتــنـعـكس
بــشــكـل ايــجــابي لــيـس فــقط عــلى
ــا عـلى ـؤســسـتــ فــحـسب وا ا
الـكـوادر الـتي تـمـتـلـكـهـا اجلـامـعـة
الـــتــكـــــنـــولــوجــيـــة من خالل رفــد
جــامــعــة الــفـراهــيــدي بــاخلــبـرات
ـيـة عـبــر مـا يـقـدمـوهـا من االكـاد
بــحــوث ورســائل لـــلــمــاجــســتــيــر
واطــاريح لـلــدكـتـوراه الــتي تـصب
هم لبلدنا في تطوير هذا القطاع ا

العزيز).
مـوضحـا ان (هذه االتـفاقـية تـسهم
فـي تــطـــويـــر حــقل الـــعـــمل جملــال
الــــبـــــحث الــــعـــــلــــمي  فـــــضال عن

تطويرالعـالقات العلميـة والثقافية
بـــــ الـــــطــــرفـــــ مـن خالل نـــــقل
مــخـــرجــات الـــبــحث والـــتــطـــويــر

عارف التقنية اجلامعية). وا
وتــــابع الــــغـــبـــان انـه ( اوعـــز الى
ـــتـــقـــدمـــة في جـــمـــيع الـــكـــوادر ا
اجلامعة الـتكنولوجـية في تسخير
ؤسسة جميع طاقات وامـكانيات ا
التـعليمـية من حيـث االستمرار في
ؤتمرات العلمية اقامة الندوات وا
ــفـتــوحــة بـ اجلــانـبــ بــشـكل ا
يــخـــدم ويــتــوافق مـع الــتــطــورات
ـــيــــداني فـي مـــجـــال بـــاجلــــانب ا

البحث العلمي) .
وأضـاف ان (االتــفـاقــيــة تـضــمـنت
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ابـرمت  اجلـامــعـة الـتـكــنـولـوجـيـة
مـذكـرة تـفاهم عـلـمـية مـشـتـركة مع
جـامعـة الـفراهـيدي  لـتـطويـر سبل
الـتــعــاون الــعــلــمي والــتــطــبـيــقي
ـــشــــــــتـــرك وتـــبـــادل اخلـــبــرات ا
ــا  ووقع الــعـــلــمــيـــة والــفــنـــيــة 
االتــــفــــاقــــيـــة رئــــيس اجلــــامــــعـــة
التـكنولـوجيـة احمد مـحمد الـغبان
ورئيس جـامعة الـفراهـيدي  طارق
حفظي اخلياط  وبحضور عدد من
رؤســــاء االقـــســـام الــــهـــنــــدســـيـــة
والــعـــلــمـــيــة والـــتــدريــســـيــ في
ــــدراء الــــعــــامــــ اجلــــامــــعــــة وا

ستشارين .  وا
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عــدة مـحــاورمـنــهـا في مــا يـتــعـلق
بـــالــدراســـات الـــعـــلــيـــا واالولـــيــة
ــؤتــمــرات  وعــقــد والــبــحــوث وا
ورش علـمية وزيـارات متبـادلة ب
كـــــــوادر الـــــــطـــــــرفـــــــ وحـــــــسب
ــنـــاقـــشـــة اهم االخـــتـــصـــاصـــات 
ـيـة احلديـثـة التي الـتـطورات الـعا
تـســهم بـتــطـويـر الــبـحث الــعـلـمي

ناهج الدراسية). وا
مـــشــيــــــــــــرا الـى ( قـــيـــام مـــركــز
ــراكــز ــســـــــتـــمــر وا الــتــعـــلــيم ا
البحثية في اجلامعة التكنولوجية
بـــــاعـــــــــداد دورات تـــــدريـــــبـــــيـــــة
تخـصصـية بـناء عـلى طلب من كال

. ( اجلانب


