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شـعـورا واضحـا في الـسـاعة 7:52
دقـيـقـة مسـاء ) مـوضـحـة ان(موقع
الهزة يبعد  25كيلومترا عن مدينة
  و  170كم شــمــال شــرق خـانـقـ
ركز األوروبي لرصد بغداد).وكان ا
الــزالزل قـد أعــلن أن (هـزة أرضــيـة
بـــقــوة  5.3درجـــة عـــلى مـــقـــيــاس

ريـخـتـر ضــربت مـنـطـقــة قـريـبـة من
السـليـمانـية شـمال شـرقي العراق)
موضـحا أن (الـهزة كـانت بقوة 5.3
درجــة وعـلى بـعــد نـحـو  81كـيــلـو
مــتـرا من الـسـلـيـمـانـيـة)ولم تـرد أي
أنـبـاء عن حـدوث أضـرار أو سـقوط
ضـحايـا إثـر الـزلزال. وفي تـوقـعات
الطـقس قالـت هيـئة االنـواء اجلوية
ان الـطـقس سـيكـون الـيـوم الـثالثاء
ناطق صـحوا ودرجات في جمـيع ا
احلـــرارة تــــرتـــفع قـــلـــيال. الـــريـــاح
شـمالـية غـربيـة خفـيفـة الى معـتدلة
الــســرعــة .وبــلــغت درجــة احلــرارة
العظمى في بغداد امس  47 مئوية
وفي مـحـافـظـات اجلـنـوب  50 وفي
نطـقة الشـمالية  45درجة مئوية. ا
ـيــا تـشــهـد فــرنـســا مـوجــة حـر عــا
شــديــدة خالل هـذا األســبــوع حـيث
تــتـوقع هــيـئـة األرصــاد اجلـويـة أن
تتجـاوز درجات احلرارة  40 درجة
ـثل زيادة قـياسية مئويـة وهو ما 
ــســجــلـة في عـن درجـات احلــرارة ا
شـهـر حـزيـران من كل عـام.ووصـلت
درجــــــات احلـــــرارة إلى  35درجـــــة
مئـويـة امس االثنـ وسط توقـعات
ـوجـة يومي بـأن تـكـون ذروة هـذه ا
اخلميس واجلـمعة.وسيـتأثر شمال
الــبالد والــعــاصــمــة بـاريـس بــهـذه

بــيــا اطــلــعت عــلــيه(الــزمــان) امس
ان(مراصـدنا الـزلزالـية سـجلت هزة
أرضـــيــــة بــــقـــوة  4.5درجــــة عـــلى
مـقيـاس ريـختـر في مـنـطقـة احلدود
العراقـية االيرانـية) مشـيرة  الة ان
االهـــالـي في كــــركـــوك وخــــانــــقـــ
ـنـاطـق الـقـريـبـة شـعـروا بـالـهزة وا
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ــــوجــــة أكــــثــــر مـن غــــيــــرهــــا من ا
دن.ووضـعت نافورات مـؤقتـة كما ا
ســتـفــتح حــمـامــات الـســبــاحـة إلى
ياه أوقات متأخرة وسـيتم توزيع ا
كـمـا سـتـعـلـن خـطـة رعـايـة لـلـفـئـات
األكــثــر تـضــررا ومن بــيــنــهم كــبـار
الـسن. وســتـجــعل نــسب الـرطــوبـة
ـرتـفعـة إحـسـاس النـاس بـدرجات ا
احلــرارة أكـبـر مـن الـطـبــيـعي حـيث
تــبــدو درجــة احلــرارة  40كــمــا لــو

كانت  47فى العاصمة باريس.
انـيا وسـويسرا وستـشهـد كل من أ
وبـلـجيـكـا موجـة حـر غيـر مـسبـوقة
خالل هــذا الــشــهــر. وضــرب زلـزال
عنيف بلغت قوته  7,3درجات قبالة
الـســواحل الـشــرقـيـة ألنــدونـيــسـيـا
امس اإلثـنـ  فـيـمـا استـبـعـد مـركز
ـبـكـر من الــتـسـونـامي في اإلنــذار ا
احمليط الهاد وجود خطر بحدوث
أمــواج مـد عـال من جــراء الـزلـزال..
ـــعــهــد األمــريــكـي لــلــمــسح وقــال ا
اجلــيــولــوجي إن (الــزلــزال وقع في
الـسـاعة  11:53بـالـتـوقـيت احملـلي
جـنــوب جـزيـرة أمـبـون وعـلى عـمق
كـــلم عـن ســـطح الـــبـــحـــر).من 218
ـبـكـر من جـهـته قـال مـركـز اإلنـذار ا
الـتـسـونـامي في احملـيط الـهاد إن
(الـــزلــزال لن يــؤدّي إلى أمــواج مــدّ
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ضربت هزة أرضية قوية مساء اول
امس األحـــد مــنـــاطق حـــدوديــة مع
ايــران ضـمـن إقــلـيـم كــردسـتــان من
دون تــسـجـيل اصــابـات او اضـرار.
وقـــالت الــهــيـــئــة الــعـــامــة لألنــواء
والرصـد الزلـزالي بوزارة الـنقل في

WÐuÞd « ŸUHð—≈ l  U ½dHÐ nBFð dŠ Włu

WF Uł ±¥¥∂ qO œ W³KDK  ÂÒbI¹ w UF « rOKF² «
` U  vHDB  ‰UL  ‡‡  œ«bGÐ

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ 

قدمت دائـرة البـعـثات والـعالقـات الثـقافـية فـي وزارة التـعلـيم الـعالي والـبحث
العلـمي دليال لـــ  1446 جامعـة ضمن بـرامج االبتعـاث واإلجازات الـدراسية

والزماالت للعام الدراسي 2020-2019.
ديـر العـام لدائـرة البـعثات وقـال ا
والعالقات الـثقافـية الدكـتور أمجد
الــســواد إن الــوزارة قـــدمت دلــيال
خاصا بـجامعات االبتـعاث لبرامج
(اإلجـازات الـدراســيـة والـبــعـثـات
والــــزمــــاالت) لـ  1446جــــامــــعـــة
مــوزعــة بــواقع  417 جــامــعــة في
آسـيا و 43 جـامـعـة في أفـريـقـيـا
و 583 جـــامــعــة في أوربــا و291
جامعة في أمريكا الشمالية موزعة
بـواقع  217 جـامــعــة في أمــريــكـا
و 74جــــامـــــعــــة فـي كــــنــــدا و45
جــامــعــة في أمــريــكــا اجلــنــوبــيــة
مـــوزعـــة بــواقع  23في الـــبـــرازيل
و 22جـامــعـة في األرجـنـتـ و67
جامعة في اوقناسيا موزعة بواقع
 جامـعة في 13في استـراليا و 54
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عايـير التي وأضاف السـواد أن (ا
نص عـلـيـهـا الـدلـيل اشـتـملـت على
ـــــعـــــيـــــار الــــــعـــــلـــــمي واالداري ا
واالقــتــصـادي ومــؤشــر الــتـنــمــيـة
الــدولــيــة مــبــيــنــا تــمــثــيل أسس
ـعـيـار العـلـمي بـعراقـة اجلـامـعة ا
وتاريخ تأسـيسهـا وعدد األساتذة
اإلجـمـالي وعـدد الـطالب وتـرتـيب
اجلـامعـة في الـتصـنيـفـات الدولـية
لـــلـــجـــامـــعـــات وعـــدد االســـاتـــذة
االجــــانب الــــذيـن يـــعــــمــــلــــون في
اجلــامـعــة وجــنـســيــاتـهـم ونـسب
االختالف الـعرقي لـلطلـبة االجانب
مـقـارنة بـالـطـلبـة احملـليـ وتـوفر
اخملتـبرات الـتخـصصـية احلـديثة
وعـدد مـراكـز الـبـحـوث وتـنـوعـهـا
ـــنـــشـــورة في وعـــدد الـــبـــحـــوث ا
اجملالت والـــصـــحف ذات مـــعـــامل
الــــتـــأثــــيــــر والــــلـــغــــات احلــــيـــة
ستعملة وعـدد اجلوائز العلمية ا

ذلك اعـلـنت وزارة الـتـربـيـة تـأجيل
مــنح االجــازات الــدراســيــة خــارج
الـعـراق لـلعـام احلـالي بـسـبب عدم
الية لألعداد توفر التخصيصات ا

قبلة. طلوبة الى السنة ا ا
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ــكــتـب اإلعالمي أن (وزيــر وذكـــر ا
الـتـربـيـة وكـالـة قـصي الـسـهـيل قد
صادق عـلى محضـر اجتمـاع جلنة
ـديــريـة االجـازات الــدراسـيــة في ا
العامـة للعالقـات الثقافـية القاضي
ـوافقـات الـرسـمـية بـتـأجـيل مـنح ا
لــلــدارسـ خــارج الــعــراق  وذلك
الـي لهـا هذا لـعـدم توفـر الغـطـاء ا
ديريـة العامة العـام حسب كتـاب ا
اليـة / مديرية حسابات للشؤون ا

وازنة). ا

وكـشـف مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى 
احصـائيـة العـاطل عـن العمل من
حــمــلـة الــشــهـادات الــعــلــيـا داخل
احملــافـظــة  فــيـمــا دعــا احلـكــومـة
لـتوفـيـر فرص عـمل لـهم كال حسب
مـؤهالته الــعـلــمـيــة.  وقـال رئـيس
اجملـلس عـلي الـدايـني لـ (الـزمان)
ــتــوفـرة امس إن  (االحــصــائـيــة ا
لديـنا عن عدد الـعاطلـ عن العمل
من حــمـلـة الــشـهــادات الـعــلـيـا في
ا اكـثر ديالى تصل الى   500ور
بــــــقـــــلــــــيـل وهم فـي مــــــخـــــتــــــلف
االخــــتــــصــــاصــــات الــــعــــلــــمــــيـــة
واإلنسـانية). واضـاف الدايني أن
ـثـلـون ثروة وطـنـيـة غـير (هـؤالء 
مــسـتــثـمـرة لألسـف) الفـتـا الى ان
(اجملــــلس بـــانــــتـــظـــار االجـــراءات

الـــرســــمـــيـــة من قــــبل احلـــكـــومـــة
والوزارات في تـوفـير وظـائف عمل
لـــــهم الن وجـــــودهم فـي الــــدوائــــر
ــؤســـســات ضــروري لــتــطــويــر وا
ادواته نـــــحــــو األفــــضـل). الى ذلك
قـال عـضـو مـجـلس نـاحـيـة مـندلي
ندالوي في محافظة ديالى حيدر ا
لــ(الــزمــان)  أن (مــعــبــر ســومـار-
مـــنـــدلـي احلـــدودي بــــ الـــعـــراق
ـعانـاة ألكـثر من وإيـران يـتسـبب 
ندالوي 30 ألف نسمـة). واضاف ا
ـعـبـر احلـدودي  لـ (الـزمــان) إن (ا
الــــواقـع في أطــــراف مـــــنــــدلي  لم
يـشـكل أي فـائـدة ألهـالـي الـنـاحـية
بـل الـــــعـــــكس مـن ذلك حتـــــول إلى
مــــصـــدر أزمــــات وضـــرر بــــالغ في
اخلـــدمـــات االســـاســـيـــة وخـــاصــة

ستحصلة سنويا). ا
وأكـد الـسـواد أن الـوزارة اسـتـندت
بإصدارهـا دليل جامعـات االبتعاث
ـــقــــبل عــــلى لــــلــــعـــام الــــدراسـي ا
ـيـة مـثـل تـصـنـيف تـصــنـيـفـات عــا
شـانـغـهـاي لغـايـة اول الف جـامـعة
لـــســـنـــة  2019 -2018بـــالـــدرجـــة
ــا ال يــتـعــارض ومـوقف األولى و
اجلــامــعــة مـع الــوزارة ومــخــتــلف
مـــؤســســـات الـــدولـــة الــعـــراقـــيــة
وتـصـنـيف الـــ( QSلـبـعض الـدول
الـتي لم يـسعـفهـا وضعـهـا العـلمي
بــــاإلدراج في الـــتــــصـــنـــيف األول
ـز لـبـعض الـدول وتـصـنـيف الـتــا
األخـرى إليــجـاد قـاسم مـشـتـرك مع
الـتـصـنيـفـات األخرى والـتـصـنيف
الـوطـني لبـعض الـدول واخلـبرات
ــتـراكــمـة لــدى أعـضــاء الـلــجـنـة ا
علومات الواردة من واالستعانة با
لـحـقـيات الـثـقـافـية الـعـراقـية في ا
اخلـارج. كـمـا انـهى وزيـر الـتـعـلـيم
العالي قصي السهيل تكليف قاسم
نـايف عــلـوان احملــيـاوي من مــهـام
مـــنــصـب رئــيس جـــامــعـــة ســومــر
(وكالة) ويعـاد الى مالك التدريسي
 وذكــر بـيــان انه ( تـكــلـيف عـادل
راضي جــابـــر الــزركــاني مــســاعــد
رئـيس جــامــعـة لــلـشــؤون االداريـة
هام منصب رئيس جامعة سومر
وكـالـة وكـذلك تـقــرر انـهـاء تـكـلـيف
عــــبـــاس فـــاضل جــــواد جـــار الـــله
الــدلـيـمي من مـهــام مـنـصب رئـيس
جــامـعــة ديــالى وكـالــة ويــعـاد الى
مالك الــــتـــــدريس فـي اجلــــامــــعــــة
وتـكـليـف عمـيـد كلـيـة الهـنـدسة في
ـنـعم عـبـاس جـامـعـة ديـالى عــبـد ا
ـهام مـنصب رئـيس جـامعة كر 
ديـالـى بـالـوكـالـة وكـمـا مـوضح في
الكتاب الرسمي الصادر ادناه. الى

الــطــــــرق الــرئـــيـــســيـــة ) .  وبــ
ــنــدالوي  أن ( خــدمــات مــنــدلي ا
تـتــعـرض إلى ضـرر كــبـيــر بـسـبب
ـعـبـر احلـدودي من خالل ضـغط ا
تهـالك طرق النـاحية نـتيجـة نشاط
آالف الـقـوافل الــتـجـاريــة شـهـريـا
عاناة األهالي األمر الذي تسـبب 
في الـنـاحيـة). واكـد عضـو مـجلس
مـــنـــدلي أن (الـــنـــاحـــيـــة تـــعـــاني
ظـلومـية بـسبب عدم التـهمـيش وا
االهــتــمــام بــهــا من قــبـل اجلــهـات
احلــكــومــيــة مــنــذ   2003 داعــيــا
اجلهات احلـكوميـة الى تخصيص
عبر إلعمار مندلي 5 من ايرادات ا
ـئة واعادة تـأهيل جمـيع الطرق با
ـــتـــضــــررة نـــتــــيـــجــــة احلـــركـــة ا

التجارية).

عـال بــالـنــظــر إلى مـركــزه الـعــمـيق
جــدا).ووقع الـزلـزال بــعـيـد سـاعـات
قـلـيـلـة عـلى هـزّة أرضـيـة بـقـوّة 6,1
درجــات ضـربت بـابــوازيـا الـواقـعـة
فـي أقـــــــصى شـــــــرق األرخـــــــبـــــــيل
ـــعــهــد األنـــدونــيــسي. وبـــحــسب ا
األمريكي فـإن (مركز هـذه الهزة يقع
علـى عمق  24كـلم وعـلى بـعد 240
كـلم غـرب مـديـنـة أبـيـبـورا).ولـم ترد
في احلـــال أي تـــقـــاريـــر عن وقـــوع
إصــابـات بـشـريــة أو أضـرار مـاديـة
مـن جـــــــراء أي مـن الـــــــزلـــــــزالـــــــ
.وإنــدونـيـسـيــا هي من أكـثـر الـدول
ـعـرضـة لـلـكــوارث الـطـبـيـعـيـة في ا
العـالم نظـراً لوقـوعها فـوق منـطقة
حزام النار في احمليط الهاد حيث
تلـتـقي الـصـفـائح الـتـكـتـونـيـة التي
يـؤدّي احـتـكاكـهـا الـدائـم بـبـعـضـها
الـبـعض إلى هـزات أرضـيـة وثوران
.وفي أواخـــر الــعــام 2004 بــراكــ
ضرب زلزال بقوة  9,1درجات تبعه
تـسـومـاني إقـلـيم اتـشيه فـي أقصى
غرب البـالد ما أدّى إلى مقـتل أكثر
من  170ألف شـــــخـص.وشـــــهــــدت
إنــدونــيـــســيــا في  2018أكــثــر من
كـارثــة طـبــيـعــيـة بــ زلـزال 2500
مــدمــر وانــزالقــات أرضــيــة جــارفــة
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شاركة في صـفقة القرن لم يـعد مقبوال عـروبيا واخالقيا ووطـنيا  تبـريرات ا
ـشـروع اعـد اسـرائـيـلـيـا  وطــبـخـته امـريـكـا  لـكي يـكـون أحـد أهم  فـهـذا ا
مشـاريع التصفـية للقضـية الفلـسطينيـة  في القرن احلادي والـعشرين  فقد
تحدة ولم تلتزم بها اسرائيل نهائيا  سـبق هذه الصفقة قرارات عدة لال ا
وبـعـد ذلك كـانت اتـفــاقـيـات اوسـلـو ومـدريــد  بـضـمـانـة امـريــكـيـة وخـرفـتـهـا
كـن التسـاؤل أي صفـقة تـلك التي تـتجاوز اسـرائيل بـدعم امريـكي  وبذلك 
ـشروع العربي االرض مقابل السالم احلـقوق واالرض ومشاريع الدولت وا
ـسـؤولـ الـعرب  كـن لبـعض ا ـكـنهـا أن تـعـالج الـوضع الـقـائم وكـيف   
ـقايـضـة أهم قضـيـة في الـتاريخ الـعـربي واالسالمي وهي فـلسـط الـقبـول 
ـطلق ألي بـحفـنـة من الدوالرات ومن اجلـيوب واالمـوال الـعربـية ..? المـبـرر با
كـان من كان  أن يشـارك في ورشة أو مـؤتمـر الصفـقة  واصـحاب القـضية
شاركـون لتاريخهم ذاتـهم جماهير وقـيادات ومقاومة تـرفضها  مـاذا يقول ا
ـؤامرة الـصـهـيونـيـة التـصـفـوية لـلـمـنطـقـة بـرمتـهـا وليس وشعـوبـهم عن تـلك ا
لـفلسط وحدها . الشـعب الفلسطيني ألكثر من   70 عـاما رفض العديد من
ـتــابـعــون لالحـداث ـطــروحــة من أجل ثـبــاته بــوطـنه وارضـه  وا ـشــاريع ا ا
ـتـصلـة فقـد طـرح في صيف  1970 وزيـر اخلـارجيـة االمريـكي ولـيم روجرز ا
مـشـروعـا اكـثـر تقـدمـا مـن تلـك الـصـفقـه ورفـضه الـفـلـسـطيـنـيـون ومـعـهم كل
شـؤومة  أي صـفـقة الـعار ـناضـل واجلـمـاهيـر الـعربـية . هـذه الـصفـقـة ا ا
الـتي اطلق علـيهـا الفـلسـطينـيون  هي بـالضـرورة مشروع  خـطيـر يسـتهدف
ـملـكـة االردنيـة الهـاشـميـة ولـبنـان والـعراق وسـوريـا ومصـر  فـهو مـشروع ا
تسـليم الضفة الـغربية لالسرائـلي مثلمـا  تسليم القـدس الشريف وهضبة
صرية اجلـوالن السورية احملتـلة  واقامة كـيان لهم من غزة بـاجتاه االرض ا
ـلك االردني ـطـروحـة الـتي رفـضـهـا ا  أو جـعل االردن واحـدا من الـبــدائل ا
مـلكة لك عبـد الله الثـاني ملك ا للك حـس  واكد الـرفض قطعـا ا الـراحل ا
االردنـية الهاشميـة واكد في اكثر من واقعة اصـرار االردن مع فلسط على
إقـامة الدولة الفلسـطينية على حدود عام   1967 وعـاصمتها القدس الشريف
 وهـذا مـوقف اردني مـلـكي وشـعـبي ثـابت  وعـلى وفق ذلك يـتـعرض االردن
ـقـاومـة والـرفض رغم لـضـغـوط امـريـكـيـة عـربـيـة هـائـلـة  لـكـنه مـسـتـمـر في ا
الـظروف االقتـصاديـة اخلانـقة . إن أي طرف عـربي  اليحق له مـطلـقا جتاوز
ــنــامـة بــاسم الــرفض الــفــلــسـطــيــني  والــتــحــدث في ورشــة الــتــصـفــيــة بــا
الـفـلــسـطـيـنـيـ اسـتـجـابـة لـرغـبـة تـرامب وكـوشـنـر ونـاتـنـيـاهـو هـذا الـيـمـيـني
ـقاومة الـعنصـري  لقـد مرت ظـروف قاسـية بـالشعب الـفلـسطـيني وقـياداته ا
ـسـتقـلة ـناضـلة ولم يـتـراجعـوا عن مبـدأ الـتحـرير واجنـاز مـشروع الـدولة ا ا
وعـاصمتها القدس  لقد اصبح واضحا إن احلالـة الفلسطينية كقوة مواجهة
ـســانـدة ــقـاومــة ا ـا كــانت  وان جــبـهــة ومـحــور ا السـرائــيل هي افــضل 
لـفلـسـطـ يشـكل ثـقال مـهـمـا ليس بـاسـتـطـاعة اسـرائـيل وغـيـرهـا تخـطـيـها 
فـلمـاذا إذن هـذا الـلهـاث الـعربـي وراء صفـقـة العـار . إن الـضـغط اقتـصـاديا
ـوقف وعـسـكـريـا عـلى ايـران  يـدخل في حـقل تـمـريـر الـصـفـقـة  فـنـتـيـجـة ا
قـاومة  االيـراني الثـابت في مـسانـدة الـشعب الـفـلسـطيـني وتـعزيـز قـدرات ا
ـوقف تـفـاعـلت كـل اشـكـال الـتـامـر عــلى هـذا الـبـلـد االسـالمي  ومـثل هـذا ا
االجـدر بالـعرب انـظمـة وجمـاهـير تـأييـده ولو اتـخذ ت الـنـظم العـربيـة نصف
ـعـادلـة  بـدال من صــفـقـة الـقـرن  الصـبح االمـر ـوقف االيـراني لـتــغـيـرت ا ا
الـبحث عن حلول لـلصراع الفـلسطيـني مع اسرائيل . إن التـاريخ شاهد على
كل مـجـريــات االحـداث  واليــسـتـطــيع أحـد الــتـنــصل من فـعــلـته في قــضـيـة
واقف وقضايا راحل الالحقة أقدس ا رحلة الراهنة وا مـصيرية تشكل في ا
شـاركة ـنـطق والشـهامـة واالخالق  أن تـتم ا الـنضـال العـربي . فـليس من ا
ـقــدمـات لــلـمـال مــقـابل االرض والــشـعب والــقـدس. نـحن في حـديث يــضع ا
مـتــيـقــنــون بـأن صــفـقــة الـقــرن ســتـفــشل  وكل مــشـاريع
الـتـصـفــيـة سـتـنـدثـر  وان الــصـراع الـقـادم هـو صـراع
الـوجـود فـتحـيـة لـفـلـسـط وشـعـبـهـا االبي وقـيـاداتـها
ـوقف ومـقـاتـلـيـهـا الـشـجـعان مـن كـافة الـثـابـتـة عـلى ا
ـرحوم الـفـصائـل  وياجـبل مـايـهـزك ريح  كمـا قـال ا

ياسر عرفات ..

ال ـاني في قـضايـا الفسـاد والتجـاوز على ا تـذهلنـا تصريـحات بعـض البر
وازاتها العـام حتى يهـرع الصحـافيون احلقـيقيـون للتـقصي عن حقيـقتهـا و
لـلتـشـهيـر والشـهـرة يهـرول الـطارئـون ومـراهقـو اإلعالم لـيخـطـبوا في الـناس
ـاني وكـأنه قـرآن مـنزل ال يـأتـيه الـبـاطل من كل ويـتـعـلقـوا بـسـتـار كـعـبـة الـبـر
اجلـهات .. لألسف لم يتـعلم أغلب الـشباب مـبدأ مهـما وهو أن تـكون منـصفا
وعـادال في تنـاولك أية قـضيـة .. ما سـمعـناه عن دار أمـانة بغـداد في الزوراء
تـناوله الـكثيـر من جانب واحـد ولم يكـلف أحد نـفسه لـسؤال الـساكـن الذين
فتش تـوالوا علـيه منـذ تشيـيده عام  2003 وهم أمـ بغداد ثم وكـيله وبعـده ا
الـعام السـابق وأخيرا احلـالي  أما مـساحة الـدار فهي مئـتا متـر مربع وبدل
ـئــة من الــراتب اإلســمي حــسب قـوانــ الــدولـة اإليــجــار هــو بــنــســبـة  8 بــا
وضــوابــطــهــا وقـد إســتــفــاد مـنـه عـشــرات اآلالف من مــوظــفي الــدولــة وهـذا
ال العـام .. غيـروه إن إستطـعتم وال أظنـكم ستفـعلون تـشريعـكم يا مراقـبي ا
ـضحك في ألن الـعديـد منـكم مـستـفـيد مـنه لكم أو ألتـبـاعكم أو أقـربـائكم .. ا
األمـر أن من أثار هذه الـقضيـة إختزل فـساد دولة لـست عشرة سـنة في هذه
الـدار وتغـافل عن أكثر من  800 مـليـار دوالر سرقت عالنـية من الـشعب وإذا
كـان إخـتـصـاص من أثـار هـذه الـقـضــيـة هي الـعـقـارات والـدور فـلـيـبـحث في
سؤول بأسماء أخرى وبيع عقارات الدولة التي سكنها وحولها العديد من ا
العـديد منها بأثمان بخسة لو كشفت لـلرأي العام لكانت فضيحة .. ما أهمية
ـسـاحة يـسكـنـها مـسـؤول رقابي أو تـنـفيـذي كـما يـسـكن مهـندس دار بـهذه ا
الـكهربـاء بجـوار محـطته ومـهندس الـسكك والـطبـيب بجـوار مسـتوصفه ? ألم
تـسمعوا بـدار األطباء ? ألم تـشاهدوا كم من الـدور شيدت من ضـمن مساحة
ـاذا ال تـثيـرون قـضـيـة مول ـؤسـسة ? كم قـيـمـة هـذه الـدار بالـله عـلـيـكم ? و ا
ول ـسـتـأجر بـ 500 ألف ديـنـار شـهـريـا ? نـعم جلـمـيع مـنـشـآت ا ـنـصـور ا ا
بـطـوابـقه األربــعـة  هـذا مـا كـشـفـه مـفـتش عـام األمـانــة مـؤخـرا لـذلك حـورب
واطن أن مفتش بـقسوة !! ولم يكن هذا سببا وحيدا حلربكم ضده وليسمع ا
األمـانة احلالي أوصى ضـمن حتقـيقاته بـتضمـ ملف تـدوير النـفايات سـبعة
ال العام وكشف معـامالت وهمية وسرقة مبالغ مـليون يورو نتيجة الـضرر با
ليارات دينار من أموال اجلباية التي يتباكى اإلعالميون تـصل الى عشرات ا
مع من يـشتم األمـانة بـسبـبهـا ولم يكـلفـوا أنفـسهم طـرق باب اجلـهة الـرقابـية
لـيسألوا عن مصير هـذه اجلبايات .. لذلك وأكثـر منه يجب أن يحارب سجاد
فتـش العـمومـي كلـها لكي مـعتوك بل يـجب أن يسـقط ومعه تغـلق مكـاتب ا

نستحق مرتبة أفسد دولة في العالم وبال منافس.
من حق الـنائب أن يفـضح الفاسـد بل من واجبه ولـكن ليكن مـنصفـا وال يتبع
خـطوات  اإلعالم التـهريـجي ويتخـذ جانـبا واحدا ويـغمض عـينه عن اجلوانب
األخـرى أو األطـراف األخـرى وهـذه أسس الـعـدالـة الـسـماويـة واألسس الـتي
يـجب أن تتميز بها أعـلى سلطة تشريعـية في البالد . من حق النائب أن يزيد
من رصـيـده الـشـعـبي لإلنـتـخـابـات ولـكن لـيـعـلم أن مـازاد عن حـده سـيـنقـلب
ضـده فالصراخ وعرض أرقام للتأثـير بالرأي العام قد تثير
ـواطن الــواعي الـذي الـشــعب لــيـوم أو شــهـر ولــكن ا
تـعـتـمـد عـلـيه نـتـائج اإلنـتـخـابـات سـيـكـتـشف حـقـائق
جـــديــــدة مـــني ومن غــــيـــري وســـوف يـــفــــقـــد ثـــقـــته
بـتصـريحـاتكم وهـذا أخـطر مـا في نظـريات مـكافـحة

الفساد.
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ــخــتــلف آلت إلى حتـــوله الــنــوعي 
إجــراءاته ومـــســاراته. وأوضح (دور
ــتـــخــصـــصــة في وأنـــواع احملــاكـم ا
ـــزيــــد من الـــضــــمـــانـــات تـــوفــــيـــر ا
الــقـــضـــائــيـــة وســـرعـــة الــفـــصل في
ـنازعـات وجـودة اخملـرج الـقـضائي ا
وفق بــيـئــة رقـمــيـة فــعّـالـة). بــحـسب
الـصـحف الـسـعـوديـة وأكـد أنّ الـدعم
واالهـــتـــمـــام الـــكـــبـــيـــرين من خـــادم
احلــرمـــ الــشــريــفــ وولي عــهــده
األم كان له الدور الكبير في النقلة
الـنـوعـية الـتي يـحـظى بـهـا الـقـضاء
وتــهـــدف الـــوزارة وفـــقـــاً لـــبــرنـــامج
الــتــحــول الـوطــني  2020إلى إبـرام
ـؤسـسـات عـددٍ من االتــفـاقـيــات مع ا
عنـية بالـقضاء والوزارات الدوليـة ا
ماثلة واجلهات والقضائية العدلية ا
في الـدول الـشـقـيـقـة والـصـديـقـة من
خالل دراسـة أفــضل خـيــارات وسُـبل
الـتـعـاون لـتـبـادل اخلـبـرات واالطالع
على التجـارب األخرى وإبراز جهود
الــقــضــاء وعــرض أفــضل الــتــجــارب

مارسات التي يقوم بها). وا
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اسـتقـبل وزيـر الـعـدل رئـيس اجمللس
األعـلى لـلـقـضـاء الـسـعـودي وليـد بن
مــحـــمـــد الـــصــمـــعـــاني في مـــكـــتــبه
بــالـريـاض رئــيس مــجـلس الــقـضـاء
األعـــلى فـــائق زيـــدان لـــبــحـث ســبل
الــتــعــاون الـقــضــائي بــ الــبــلـدين
ورحّب وزيـــر الــعــدل بـــزيــارة زيــدان
تـرابطة تيـنة وا مشيـداً بالعالقـات ا
بـ الـبـلـديـن الـتي تـأتي امـتـداداً من
رغبة واهتمام قيـادة البلدين بتطوير
ـا الـعالقــات الـثـنـائـيـة وتــفـعـيـلـهـا 
يـصب في مـصـلـحـة الـبـلديـن وجرى
خالل االستقبال تبادل وجهات النظر
حول سبل تـعزيز الـتعاون في اجملال
الـــعــدلي والــقــضــائـي بــ الــبــلــدين
وضوعات ذات إضافةً إلى عـدد من ا
ـشـتـرك. وقـالت الـصـحف االهـتـمـام ا
الــســعـــوديــة امس ان (الــصــمــعــاني
عـــرض خالل االســـتــقـــبــال مـــســيــرة
ـمــلــكـة مــنــذ بــدايـاته الــقــضـاء فـي ا
وكــيف حتــوّل إلى قــضــاء مــؤســسي
مـتــخـصّـص من خالل اجلـهــود الـتي
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