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زائـراً فيـمـا كـان الـزوار اجلدد خالل
دة ذاتها 42.043 زائراً).  ا

ـقروءة وأورد الـسـامـوك أن مـعـدل ا
لـكل زيــارة لـلـمـوقع االلــكـتـروني بـلغ

صفحة فيما وصل الوقت 23.76
الـــذي يــقــضـــيه الــزائــر فـي تــصــفح
ـــوقع االلـــكــتـــرونـي لــلـــمـــحـــكـــمــة ا
االحتـــاديــة الـــعــلـــيــا بـــحــدود 4.07

دقيقة). 
…Ë—c «  U Ë«

وأكــد الـــســامـــوك أن (األوقــات الــتي
ــوقع يــزيـــد فــيـــهـــا اإلقــبـــال عــلـى ا
اإللــكــتــروني من الــســاعــة الــواحـدة
ظهراً حتى الساعة الواحدة صباحاً
وتـتـركـز أوقـات الـذروة بـ الـسـاعـة
الـثـانـيـة ظـهـراً حـتى الـعـاشـرة لـيالً
وخـالل أيـــام اخلــمـــيـس واجلـــمـــعــة

والسبت).
 وأوضح أن (األخبار او قرارات ذات
األهـمـيـة تـكـون مـحل اهـتـمـام جمـيع
ـتـصــفـحـ وال يـقــتـصـر ذلك عـلى ا
ــهــتــمــ بــالــشــأنـ الـبــاحــثــ وا

القضائي والقانوني). 

 WI¦ « dÒýR Ë ÂUEM «Ë W Ëb «

ÊËbFÝ V UÞ

¡«dŁù WO½Ëd²J _« UNðU bš …œU¹“ bÒ Rð UOKF « W¹œU%ù«

 5O½u½UI « 5¦ŠU³ «

WO½ULOK « l Uł w  Ê–P*«Ë V³I « qF& —UD _«

ÎUI½Ë— d¦ √ w ¹—U² «

©≥®   UO dð w  W¹u²A « WŠUO « sŽ ©ÊU e «® ŸöD²Ý≈

 
UŽ

ö
D

²Ý
«

ــؤامـرات) بــدرامــا االثـارة (احلب) و(ا
اكـــثــــر من اي شيء اخــــر بل تـــذكـــرت
ـآذن والـقـبـاب مـبـدع ومـهـنـدس هـذه ا
ــســاجــد الــتــاريـــخــيــة في مــديــنــة وا
عروف بـاسم (سنان اسطـنبول وهـو ا
بــاشــا) ومـقــولــته الــشـهــيــرة "نـحن ال
ـبـانـي التـي تـطـفو فـي فـضاء نـشـيد ا
خــاو بل نـعــكس انــسـجــام الـطــبـيــعـة
ــــكـــان" وتـــشــــاء الـــصـــدف ان وروح ا
يـعـاصـر سـنان بـاشـا خـمـسـة سالط
من الـدولـة الــعـثـمـانـيــة حـيـنـمـا كـانت
اقـوى دولـة في الـعـالم  وسـنـان بـاشا

ـــعــمـــرين مـن ا
حيث بـلغ عمره

عام 100
وبذلك فهو كان
مـع الــســلــطــان
بـــــــــايـــــــــزيــــــــد
والــــســــلــــطـــان
ســــــلــــــيم األول
والــــســــلــــطـــان
ســـــلــــــيــــــمـــــان
الـــــــقــــــانــــــوني
والــــســــلــــطـــان
مـــــــــــــــــــــــــــــــراد
والــــســــلــــطـــان
ســلـيم الــثـاني
واكــتـسـب لـقب
(أبــو الــعــمــارة
الـــــتـــــركـــــيـــــة)
وتـــــــــشــــــــيــــــــر
الــــــــــوثــــــــــائـق
الـتــاريـخـيـة ان
سنان باشا هو
"يــــــــــوسـف بـن
خــــضــــر بك بن
جـالل الــــــــــدين
احلـــــــــــنــــــــــفـي
الـــــرومي" ولــــد
في االنـــاضـــول
ألســــــــــــــــــــــــــــرة
مـــســـيـــحـــيـــة 
وهـــو في عــمــر
الــعـاشــرة اخـذ
ليـتدريب ضمن
بـرنـامج يـسمى
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في كل امـبـراطـوريــة هـنـاك مـا يـسـمى
بـــالـــعـــصـــر الــذهـــبـي  فــفـي الـــدولــة
الــعـبــاســيـة كــانت فــتـرة حــكم هـارون
الـرشـيـد هي الـعـصـر الـذهـبي امـا في
االمبراطورية العثـمانية التي سيطرت
ـدة 600 سـنـة كـان عـهـد عـلى الـعـالم 
الـســلـطــان (سـلـيــمـان الـقــانـوني) هـو

العصر الذهبي. 
فـلـقد لـقب السـلطـان سـليـمان بـالعـديد
مـن االلــقــاب مــنــهـــا مــا كــان مــصــدره
اعـداؤه في الـغرب حـيث اطـلقـوا عـليه
(الـسلـطـان الـعـظـيم) اما الـعـثـمـانـيون
ــســلــمــون قــد اســمــوه (ســلــيــمـان وا
الــقــانــوني) ألنـه من وضع الــدســتــور
ونـفـذ الـقـوانـ بـعـدالـة عـلى اجلـميع
كـــمـــا أنه مـن وضع قـــواعـــد اجلـــيش
وتــعــد فـتــرة حــكـمـه اطـول فــتــرة بـ
الـسالطـ حـيث حـكم  46عـامـا ومن
الناحيـة العسكرية فـفي زمنه قد بلغت
مـسـاحـة االمـبـراطـوريـة الى الـضـعف
وهـو من فـتح قالع ومـدن عـددها 360
قـلعة ومـدينـة  وفتح اصـعب قلـعة في
بــلــغــراد الـتـي كـانـت تـســمى (انــدلس
الــبـلــقـان) والــتي عــجـز جــده (مـحــمـد
الــفــاحت) من قـــهــرهــا بل تــعــرض الى
االصـابة وتـمنى ان يـأتي احد احـفاده
ويفتحها!وايضا في عهده هزم الفرس
وانـتــزع الـعــراق مـنــهم وكــذلك دخـلت
دول اخلـلــيج عــمـان واحلــسـاء وقــطـر
حتت االمـبـراطـوريـة الــعـثـمـانـيـة بـعـد
ـــــة الـــــبـــــرتـــــغـــــال وامـــــتــــدت هـــــز
االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة الى لـيـبـيـا
وتونس وجـيبوتي والـصومال اي ان
معـظم الدول الـعربـية حتت حتت حكم
الــدولـة الــعـثـمــانـيــة حـيـث ان سـوريـا

ومصر كانت من الواليات العثمانية.
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حـــيــــنــــمـــا تــــوجــــهـــنــــا الى اجلــــامع
الــســلــيــمـانـي في اســطـنــبــول في ظل
طـرة تـخيـلت ان ارى المـعان اجـواء 
ـآذن وهي حتـتفظ بـرونـقـها الـقـبب وا
وقـد غـسـلت نفـسـهـا بهـذه االمـطار لم
يــخـطــر بــبــالي الــســلـطــان ســلــيــمـان
الــــقـــانـــونـي وال الـــســـلـــطــــانه هـــيـــام
ـشـهور ومـسـلـسل (حر الـسـلـطان) ا

تخويل احملـافظ تـشغيل األجراء
الـيـومــيـ من ايـراداتــهم الـذاتـيـة
دة ثالثة اشهر قابلة للتجديد كما
وافق عـــــلى تـــــوصــــيـــــة اجملــــلس
الـوزاري لــلـخــدمـات االجــتـمــاعـيـة
ـــوافـــقـــة عـــلى مـــشــروع بـــشــأن ا
شبـكات مجـاري العزيـزية من قرار
مجـلس الوزراء  170لسـنة 2019
مع قــيـام وزارة اإلعـمـار واالسـكـان
والبلديات العامة بـالتنسيق بينها
وبـــ وزارة الــتـــخــطــيـط بــإعــادة
ـــتــبـــقـــيــة تــســـعـــيـــر الــفـــقـــرات ا

للمشروع).
 ووافق اجملـــلـس ايـــضـــا عـــلى أن
(يــكـون بــيع الـوحــدات الـســكـنــيـة
بــبــدل الـــســعـــر احلــقــيـــقي بــدون
تبعة مزايدة علنية بحسب اآللية ا
في وزارة اإلعـمـار لبـيع اجملـمـعات
ــنـفــذة من قــبـلــهــا اسـتــنـادا الى ا
مــوافــقــة االمـانــة الــعــامــة جملـلس
الــــوزراء عــــلى مــــحـــضــــر رقم 13
اخلاص بإجـتماع مـجلس االسكان

الوطني).
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مــوضـحـا أن (الـبـيع يـكـون كـاآلتي
ـئـة من تـخــفـيض مـا قـيـمـته 20بـا
ســــــــــــعــر الـــوحـــدة الـــســكـــنـــيــة
ويـقـسط مــبـلغ الـوحـدة الــسـكـنـيـة
عــلى 25 عـــامــا وتـــخــصـــيص مــا
وظفي ئة من الـشقق  نسبته 5 با
ـهجـرين وتتولى وزارة الهـجرة وا
اإلعـمــار واالسـكــان إبـرام الــعـقـود

وأضاف أن (أكثر الدول التي حتدث
منـها زيـارة لـلمـوقع االلكـتروني بـعد
العـراق هي كل من االحتـاد الروسي
أمــريــكـا الــســويـد فــرنــسـا مــصـر
ـانيـا تركـيا ـارك أ بريـطـانيـا الد
كندا لبـنان األردن بولنـدا هولندا
األمــارات الـهـنــد جـنــوب أفـريــقـيـا
غرب السعودية اليابان ماليزيـا ا

النرويج أوكرانيا إيران). 
وحتـــــدث عن (زيـــــادة في عــــدد زوار
ـــوقع االلـــكــتـــرونـي لــلـــمـــحـــكـــمــة ا
االحتاديـة العـليـا عن طريق األجـهزة
الـذكـيـة (الـهـواتف الـذكـيـة واألجـهزة
الــلـــوحـــيــة) الـــتي تـــعــمـل بــنـــظــام
(االنــــدرويــــد) ونــــظــــام (ios) عــــلى
ـــوقع االلـــكـــتـــروني حـــســـاب زوار ا
الـــذين يـــســـتـــخـــدمـــون احلـــاســوب

(الكومبيوتر). 
ـــواضـــيع الـــتي وذكـــر أن (أكــــثـــر ا
اســتــعـــرضت هي قــرارات احملــكــمــة
قاالت االحتاديـة العـليـا واألخبـار وا
ــبـاد الـدســتـوريــة والـقـانــونـيـة وا
الــــواردة فـي األحــــكــــام والــــقـــرارات

(الزمان) أمام اشهر مساجد اسطنبول

هدي W∫ جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد ا Kł
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ـعنيـ الى إستبـيان أو دراسة وبحث  هـناك مؤشر واضح  ال يـحتاج  من ا
يصـلح أن يكـون قاعـدة عامة في  الـعلـوم السيـاسيـة لتـقييم الـدول  وحكـامها
وهـو ..  قـبل أن حتــكم  عـلى الـرئــيس  أو الـنـظــام  تـمـعن جــيـدا في  شـكل
الـدولـة الـتي يـحـكـمـهـا  وطـبـيـعـة عالقـتـهـا مع الـشـعب  فـهي مـرآة  زمـانه  

وعنوان مكانه ..
ال يــعـني شــيـئــا أن يـســتـمــر الـشــخص في احلـكـم  مـا شـاءت لـه الـظـروف 
عـارضـة بأي وسـاعدتـه االقدار  أومـا سـمـحت له قوته وسـطـوته ألسـكـات  ا
وسـيلـة كـانت  ولكـن ما هـو شـكل الدولـة   وقـوة حـضورهـا  وهـيبـتـها  في
الـداخل  وما هي مكـانتها  بـ الدول  وهل لهـا  رأي مُعتـبر.. مسـتباحة أم
مـنيـعة .. عـالة أم تعـول  .. قائـدة أم تُقـاد ..  قوة تـأثيـرها  في الـعالم .. وهل
تـوفرت لـهـا  من الوسـائل  مـا يجـعـلهـا دولـة بحق وحـقـيقـة أم مـجرد رقم في

نظمات الدولية ..?.. تحدة وا سجالت اال ا
وفوق كل مـا ذكر ويـتقدم عـليه ثـقة الشـعب بالـدولة ومسـتوى وطـبيعـة العالقة
ـواطـن عـمــا تــتـخــذه  من خــطــوات  وتـقــوم به من بــيــنـهــمــا  .. وهل يــدافع ا
إجـراءات أم  هي في مـوضع شك  دائم وريـبـة  وتـوجس في أي خـطـوة تـقدم

عليها ..
عنـية ومراكز ؤسـسات الدولـية ا واطن باحلـكومة مؤشـر مهم تعـتمده ا ثقـة ا
الـبـحـوث والـدراسـات فـي تـقـيـيم الــدول  ومـنه تـعـرف مـســتـوى الـعالقـة بـ

واطن والدولة وثقته فيها وتالحمه معها .. ا
 والثقة عامل اساسي في حتقيق حالة االستقرار  والبناء وتعزيز االمن..

ا فها البشرية  ورضا وإالجنازات على مستوى االمن واالقتصاد والتنمية 
ـواطن على مستوى الرعايـة الصحية والتعـليم واخلدمات التي حتقق راحته ا
وسـعادتـه تنـعـكس عـلى هـذا الـتـقـيـيم  وحتـدد مـسـتـوى الـثـقـة   تـعـززها أو
ـيـة أيـضـا بـتـلك الـدولـة ومـسـتوى تـنـزعـهـا  وتـنـعـكس كـذلك عـلى الـثـقـة الـعا

ا فيها االقتصاد واالستثمار .. العالقات معها في مختلف اجملاالت 
ـيـة تـعـكس مــسـتـوى الـدولـة ومـكـانـتـهـا  وثـقـة  ويُـعـد جـواز الــسـفـروثـيـقـة عـا
وإحـترام العـالم  في التـعامل مـعهـا  واستـعداده لـفتح االبـواب مشـرعة امام
مواطـنيـها نتـيجـة ما حقـقته من مـكاسب وإجنـازات على الصـعيـدين الداخلي

واخلارجي في اجملاالت كافة ..
فاين نحن من ذلك ..?

- الواقع يجيب.
}}}}
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إعـتدت أن أتبادل حتيات الـصباح  عبر الوتس أب والـفايبر مع االصدقاء من
بـينهم إستاذة عـربية  فاضـلة في علم البالغـة  كانت زميلـتي في كلية االداب
اضي.. كانت حتيتـها  في أحد الصباحات في مـطلع السبعينـات من القرن ا
طــرفـة لـغـويـة يـبــدو من تـاريـخـهـا أنـه جـرى تـبـادلـهـا  عــبـر وسـائل الـتـواصل
ي للغة العربية الذي يصادف في الثامن عشر من االجـتماعي في  اليوم العا

كانون االول  –ديسمبر من كل عام ..
وكان مضمون الطرفة  اللغوية أن رجال دخل يشكو الى عامر الشعبي ..

فقال : أيها القاضي إني أنازع أخوتي فقد توفي ( أبانا ) ..
 فقال له الشعبي قل : أبونا ..
فقال : ورثنا من  ( أبونا ) ..

فقال الشعبي : قل أبينا
فقال : لقد وصى ( أبينا ) ..

قال الشعبي : قل أبونا ..
قال : فما ورثنا أبونا ..

قال الشعبي : قل أبانا ..
فغضب الرجل وقال :

خالفتي !! أرى أني أحاول موافقتك ولكنك مولع 
فقال له الشعبي :

ا ضاع من ميراثك .. وانا والله أرى أن ما ضاع من لسانك أعظم 
}}}}

∫ bOH  Âö

رسـالة أخـرى  وردتني من إسـتـاذ  جلـيل في عـلم الفـيـزياء تـضمـنت مـعلـومة
لـغويـة  ايضـا حول  تـغير مـعنـى الكـلمـة  بتـغيـر حركة
حـرف فيـهـا .. فـحـركـة الـبـاء في كـلمـة الـبـنـان جـعـلـها

تأخذ معاني مختلفة ..
البَنان بفتح الباء : أطراف االصابع ..

الــبِــنــان بــكــسـر الــبــاء : جــمع ( بــنّــة ) وهي الــرائــحـة
الطيبة..

عشبـة  ومنه ثابت البناني الـبُنان بضم الباء : الـروضة ا
وقد كانت له حاضنة تسمى بُنانة ..

يـعـيش الـعـراق في انـتـهـاكـات وخـروقـات مسـتـمـرة ودائـمـة لـلـقـانـون واحلـقوق
هـامهـا هـو انتـهاك واضح والدسـتور واسـتـمرار حـكـومة تـصريف االعـمـال 
ـتـظـاهـريـن الـذي طـالـبوا الحـكـام الـدسـتـور ويـتـعـارض مع مـطـالب واهـداف ا
بـاقـالـة هـذه احلكـومـة الـتي اسـتـقال رئـيـسـهـا و قـبول اسـتـقـالـته من مـجلس
الـنـواب عـلـيه فـانـهـا اصـبحـت حكـومـة تـصـريف اعـمـال يـومـيـة حـسب احـكام
ادة (61 ثـامنـاً د) التـي نصت عـلى (...يـستـمر رئـيس مـجلس الـدستـور في ا
ـدة ال تـزيد عـلى الـوزراء والـوزراء في مـنـاصـبـهم لـتـصـريف االمـور الـيـومـيـة 
ادة (76) ثالثـ يوماً الى حـ تألـيف مجلس الـوزراء اجلديـد وفقاً ألحـكام ا
) من الدستـور التي عاجلت موضوع حل ادة (64 ثـانياً من هـذا الدستور) وا
مــجـلس الــنـواب مـن خالل نـصــهــا (...ويـعــد مـجــلس الــوزاء في هـذه احلــالـة

مستقيالً ويواصل تصريف االمور اليومية).
عـلـيه فـانه ال مـجـال لـعـودة هـذه احلـكـومـة او اعـادة الـروح الـيـهـا النـهـا انتـهت
حـسب احــكـام الــدسـتــور وقـد جـرى فـي فـتـرة حــكـمــهـا قـتـل اكـثـر من 500
مـتـظـاهــر وجـرح واصـابـة اكـثـر من 22 ألف هم شـهـداء وضــحـايـا الـتـظـاهـر
شي على السـلمي لـلمتـظاهرين الـذين حتول كل واحـد منهم الـى شهيـد حي 
االرض ينـتـظر قـنصـه او اغتـيالـه او اختـطافـه او سجـنه او تـغيـيبـه وتعـذيبه او

قتله.
الذين يـتحـدثون عن الفـراغ الدسـتوري الذي قـد يحـدث بعد نـهايـة فترة ال45
ـهـدي في12/1/ 2019ويـحــاولـون اعـادة يــومـا بـعــد تـاريخ اســتـقـالــة عـبــدا
ـهـدي نـبـ لـهم انـه ال فـراغ دسـتـوري وال حـكـومي يـحـدث في تـرشــيح عـبـدا
ـادة (81 أوالً) من الـدســتــور الـتـي وضـعت طــريــقـا الـعــراق لــو  تـطــبــيق ا
عاجلـة هذه احلـالة وهي(يقـوم رئيس اجلمـهوريـة مقام رئـيس مجلس واضحـا 

نصب الي سبب كان). الوزراء عند خلو ا
ـا الـسـيـاسـة لـكن الـواقـع في الـعـراق ال يـتـحـكـم فـيه الـقـانـون والـدســتـور وا
والـتوافـقـات واحملـاصـصـة والتـدخالت والـوالءات واالمالءات اخلـارجـيـة لذلك
عـلى مـجـلس الـنـواب الـذي هو اسـاسـاً مـشـكـوك في شرعـيـته في االنـتـخـابات
االخــيـرة ويــعـرف اجلــمـيع كــيف جــرت ومن فـاز وكــيف حـصـل الـبــعض عـلى
مـقــاعــدهم? وهــو مــا يـفــرض عــلـيـه ان يـكــون له مــوقف مــشــرف من مــطـالب
تـظاهـرين من اجل مـصـلحـة الـعراق ومـراعاة الـظـروف الداخـلـية واالقـلـيمـية ا
عـالم لـلعـراق الـذي حتول الى دولـة عـجيـبة سـتـقبل غـيـر واضح ا والدولـيـة وا
وغريـبة الن الـكثـير من الـسيـاسيـ والقـوى احلاكـمة فـيه تتـحدث عن الـسيادة
وهـي في تـصـرفـاتـهـا تراعـي مـصـالح دول وجـهـات اخـرى وتـرعى مـصـاحلـها

صلحة الوطنية العراقية. ا تهتم با اكثر 
ـتـظـاهـرون صــوت الـشـعب احلـقـيـقي الـذي يـجـب ان يـسـمـعه ويـسـتـجـيب له ا
مـجــلس الــنـواب والــطـبــقــة الـســيـاســيـة الــتي حتــاول من يـوم 2019/10/1
راهنة على ماطـلة وا شروعة والـتسويف وا اضي االلـتفاف على مطـالبهم ا ا
الظـروف الطـبيعـية وبـرد الشتـاء وكل انواع الـتصـفيات والـصفـقات لكن واقع
تظاهر العراقي فدائي احلال يـقول ان اجلماهير تزداد قوة وصالبـة وأصبح ا

عنى الكلمة وحسب وصف الشاعر ابراهيم طوقان:
التَسَـــل عَـن سَالمَته                رُوحُـهُ فَــوقَ راحَتـِـــه
بَــدَّلتـــــــهُ هُمُـــومُـــه                َفنَــــاً مِــن وِسادَتِــه
التَلــــوموه قـَـد رَأـ                مَنــهَجَ احلَــقِّ مُظلــما
وَ بـِـــالدَاً أحَبـَّـــــ                  رُـنـُــها قَــد تَهَــدَّمَـــــا

حتـــــولت الى مـــــســــجــــد عــــنــــد فــــتح
الـقـسـطـنـطـيــنـيـة ومن ثم حتـولت الى
متـحف بزمن اتاتـورك ضخامـة البناء
اوحت لـسـنــان فـكـرة ان يــشـيـد جـامع
الــسـلــيــمـانــيـة كــصــرح ضـخم ألن من
وجـهة نـظره (الـضخـامة تـعني الـوقار

واجلمال والهيبة) .
ـولـعـ بـفن مـايـكل وكــان سـنـان من ا
يـز اعـمـال سنـان بـاشا اجنـلـو ومـا 
خاصة اجلامع الـسليمـانية الذي نقف
امامه هـو استخـدام القبـاب للتـسقيف
وتـســتــنــد تــلك الــقــبــاب عــلى اعــمـدة
وجدران. وقـد احسن سـنان
اخــتــيــار مـــوقع يــطل عــلى

(الــفـــتــيـــان) لــيـــصــبح احـــد اجلــنــود
االنـكـشـاريـ خـروج سـنـان بـاشـا في
الـغزوات الى بـلغـراد واجملر والـبلـقان
وفـــارس والــشـــام والـــعــراق ومـــصــر
جعله يـكتسب خبـرة في بناء اجلسور
اهمها جسـر فوق نهر بروت خالل 14
يومـا واخر عـلى نهـر الدانـوب ومنحه
السلطان سليمان القانوني لقب (كبير

مهندسي الدولة العثمانية).
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تأثر كثيرا سنان باشـا بالتحفة الفنية
عـمـاريـة ايا صـوفـيـا الـكنـيـسـة التي ا

.  وقال بيان اول امس ان اليومي
(اجملـلس عـقـد جـلسـته االعـتـيـادية
امس برئاسـة رئيس اجمللس عادل
ـواضــيع ــهـدي ونــاقـش ا عــبــد ا
ـــعــدة جلـــدول األعــمـــال واصــدر ا

عدداً من القرارات).
 مـوضــحــا ان  (من بــ الــقـرارات
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صـوت مـجـلس الـوزراء عـلى إلـغاء
استـقالـة حمـيد الـغزي من مـنصبه
أمـيـنــاً عـامـاً لـلـمـجــلس بـنـاء عـلى
طــلـبه.وقـال مــصـدر تـصـريح امس
إن (اجملـلس صـوت خالل جـلـسته
االعـتـياديـة الـتي عـقـدها اول أمس

على إلغاء التـصويت على استقالة
الغزي) ,واضاف ان (ذلك جاء بناءً
عــــــلـى طــــــلـــــــبه وتـــــــراجــــــعـه عن

االستقالة). 
وأصدر اجملـلس عددا من الـقرارات
من بــيـــنــهــا تـــخــويل احملـــافــظــ
صـالحــــيـــــة  تــــشـــــغــــيـل األجــــراء

واسـتــحـصــال االمـوال عــبـر دائـرة
االســـكــان في مــحــافـــظــة مــيــســان
هجرين وتتولى وزارة الهـجرة و ا
ــعــايــيـر آلــيــة الــتـوزيـع بـحــسب ا
للـمستـفيدين واالسـتمارة الـفاصلة
ــعـــــــدّة من قــبــلــهــا اصــولــيــا و ا
تــتــولى مــحــافــظــة مــيــســان ادارة
ـرافق اخلدمـية لـلمجـمع السـكني ا
ـذكورة وعـدّ بـدالت البـيع لـلشـقق ا
آنــفــا ديــنــاً حــكــومــيــا يــصــار الى
اطـفـائــهـا بـأكـمـلــهـا او جـزء مـنـهـا

مستقبال).
وأقــر اجملــلس (تـــوصــيــة اجملــلس
الــوزاري لـلــخـدمــات االجـتــمـاعــيـة
وافقة على منح كل مواطن بشأن ا
ــلك سـكــنــاً في نـاحــيــة بـصــيـة ال
ــثـــنى قــطــعــة ارض ـــحــافــظــة ا
ـسـاحة 300 متـر مـقابل سـكـنيـة 
مبلغ قدره 50 الف دينار اسـتثناءً
ـزايــدة الــعــلــنــيــة كــمـا تــمت مـن ا
ـالـية ـوافـقـة عـلى قـيـام وزارتي ا ا
واإلعـــمـــار واالســـكــــان بـــتـــمـــلـــيك
ــثــبت تــفـاصــيــلــهـا في االراضي ا
كــتــابي وزارة الــنــقل الــواقـعــة في
محـافظة الـبصرة الـبالغ مسـاحتها
اربـعـة آالف وسـبـعـمـئـة وخـمـسـ
ـــا لــوزارة الـــنـــقل بـــدون بــدل دو
لــغـــــــرض قــيـام الــشـركــة الـعــامـة
ــوانئ لـــســكـك الــعـــراق وشــركـــة ا
الـعـراقــيـة احـدى تــشـكـيالت وزارة
النقل بتـنفيذ مشـروعي سكة حديد
بـــصـــرة  —فــــاو ومـــديـــنـــة الـــفـــاو

السكنيـة  شرط عدم التعارض مع
الــتــصــمــيم االســـاسي لــلــمــديــنــة
والــعـــمل بــقــرار مـــجــلس الــوزراء

رقم  لسنة 2012). ا
ووافق اجمللس عـلى تعديل الـفقرة
2019 لسنة  450 من قراره رقم 1
سـتـشـفـيات بـشـأن اكـمـال اجنـاز ا
الـعـامـة سـعة  400سـريـر لـتـصبح
بـالــشـكل اآلتي :- إقـرار تـوصـيـات
مـــحـــضـــري االجــتـــمـــاعــ (7و8)
اخلــــاصـــ بــــلـــجــــنـــتـي األمـــرين
الديـواني 45 لسـنة 2018 و 63
ـتـابـعـة تـنـفـيـذ قرار لـسـنة 2019 
مــجــلس الــوزراء 8 لــســنــة 2019
سـتشفيات بشأن مشـاريع إنشاء ا
العـامة سـعة 400 سريـر). وعقدت
جـلـسـة مـجــلس الـوزراء بـحـضـور

احملافظ .
هـدي قوله ونـقل البـيان عـن عبـد ا
ان (العراق قوي وقادر على جتاوز
ـعـقـدة  كل الـظـروف الـصـعــبـة وا
وان عالقـات العـراق اخلارجـية في

افضل حاالتها.
 مــؤكــداً (أهــمـيــة إحــتــرام حــقـوق
ـــواطــنـــ واإلســتــمـــاع آلرائــهم ا
والــعـمل وفق الـدسـتـور والـقـانـون
لــبـسط سـلـطـة الـدولـة).وأشـار الى
(تـصـميم احلـكـومـة على مـنع بـقاء
الــسـالح خــارج الــدولــة وضـرورة
ـواجــهـة بــقـايـا تـواصل اجلــهـود 
داعش واحـــــبــــاط مــــحــــاوالتــــهــــا

إلستغالل الظروف).

بناية احملكمة االحتادية

(118/احتـــاديـــة/2015) وبـــعـــدهـــا
ــبـاد الـدســتـوريــة والـقـانــونـيـة وا
الــــواردة فـي األحــــكــــام والــــقـــرارات
الـــصــادرة عن احملــكـــمــة االحتــاديــة
الــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــا ثـم الــــــــــقــــــــــرار

(72/احتادية/2017).

الــصــادرة عن احملــكــمــة االحتــاديــة
العلـيا وكتـاب القضـاء في العراق".
وخلص الـسامـوك بالـقول إن "أكـثر
لفات تـنزيالً هو كتـاب القضاء في ا
الــــــــــــــعــــــــــــــراق ثـم الــــــــــــــقـــــــــــــرار
(103/احتــاديــة/2019) ثم الــقــرار
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كشفت احملـكمة االحتـادية العـليا عن
خـطـة يـجـري الـعـمل عـلـيـهـا من أجل
زيـــادة اخلـــدمـــات عـــلى مـــوقـــعـــهـــا
االلــكـتــروني مــشـيــرة إلى إضــافـات
جديـدة سـتسـهم في إثـراء الـباحـث
في الشأن القضائي والقانوني.

ـتـحـدث الـرسـمي لـلـمـحـكـمة  وقـال ا

إيــاس الــســامــوك في بــيــان تــلــقــته
ــــــــــوقـع (الــــــــــزمـــــــــــان) امـس أن (ا
االلــكـتــروني لـلــمـحــكـمــة االحتـاديـة
.(www.iraqfsc.com) الــــعــــلــــيـــا
شــــهـــد عـــدداً مـن اإلضـــافـــات خالل
ـاضيـة).  وتابع أن األشهـر السـتة ا
(أبــرز تـــلك اإلضــافـــات هي حتــديث
بـاد الدستـورية والقـانونية باب ا
في األحكـام والقـرارات الصادرة عن
احملكمـة االحتادية الـعليـا اجملموعة
الـــكــامـــلــة وإضـــافــة بـــاب أرشــيف
ـثل ذاكرة الـوقائع الـعـراقيـة الـتي 
جلــمـــيع عــنـــوانــ الـــتــشـــريــعــات

الصادرة بعد عام 2003.
ونـــوه إلى أن "خـــطـــة يــتـم الــعـــمل
ــزيـد من عــلــيــهـا حــالــيـاً إلضــافــة ا
اخلدمات االلكـترونية من أجل إثراء
علومات تخصص والبـاحث با ا
الـدســتـوريـة والــقـانـونـيــة وبـنـحـو

يسهل احلصول عليها مباشرة).
 وشــدد عــلـى أن (األشــهــر الــســتــة
اضـية وصل فيـها عـدد متـصفحي ا
ــوقـع االلــكـــتــروني إلى 280.457 ا اياس الساموك
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مــديــنــة اسـطــنــبــول لــكي يــبــنـي هـذا
اجلـــامـع الـــتــــاريــــخي زرنــــا ضـــريح
السلطان سليمان القانوني واقتصرت
الـــزيـــارة من خـالل الـــنـــظــــر الـــيه من
النافذة وكذلك ضريح الـسلطانة هيام
كـــان االتــراك حـــريـــصــ عـــلى قــراءة
الـفـاحتـة عـلى هـذا الـسـلـطان الـعـظـيم
الــذي احـــتــضـن ســنـــان بــاشـــا وكــان
ـقربـ لكي يـعامـله من رجال الـدولة ا
يــــبـــقـى مـــبـــدعــــا وال يـــذكــــر اجلـــامع
السليمانية اال لتخليد االثنان سليمان

القانوني وسنان باشا.
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