
من جــانـبه  ,أكـد عــضــو احلـزب ذاته
علي الـفيـلي  أن حـزبه غيـر ملـزم بأي
اتفـاقـات أبـرمهـا االحتـاد الـوطني مع
الـقـوى الـسـيـاسـيـة في بـغـداد مـقـابل
ــنـصب دعم مـرشــحـهم بــرهم صـالح 

رئيس اجلمهورية.
وقــال الــفــيــلـي في تــصــريح امس إن
ــقــراطي الـكــردســتـانـي كـأكــبـر (الـد
حـزب كـردي غـيـر مـلـزم بـأي اتـفـاقات
حــدثت بـــ االحتـــاد وبــاقي الـــقــوى
السـيـاسيـة في بـغـداد مقـابل حـصول
مـــرشــــحــــهم عــــلى مــــنـــصـب رئـــيس
اجلمهورية) ,عادا  (ما حـدث بجـلسة
التصـويت على مرشح مـنصب رئيس
اجلـمـهـوريـة دق اسـفـيـنـا بـ االكراد
والـقـوى الـسيـاسـيـة في بـغـداد ومـثل
انـــقـالبـــا والـــتــــفـــافــــا عـــلى جــــمـــيع

التفاهمات السابقة). 
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التـغـيـير هـوشـيـار عبـد الـله احلـزب
الـرئــيــسـيــ في كـردســتــان بـتــزويـر
سـتـمـسـكات في الـدوائـر االحتـادية ا

الستخدامها باالنتخابات. 
وقـــال عـــبـــد الـــله في بـــيـــان امس ان
(احلــزبــ الــرئــيــســيــ في االقــلــيم
ــــقــــراطي واالحتــــاد الـــوطــــني الـــد
استـخـدمـا الـدوائـر االحتاديـة لـلـقـيام
ــدنــيــة بــتــزويـــر هــويــات األحـــوال ا
وشـهادة اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة بـكـثرة
ــســتــمــســكـات لــغــرض اســتــخــدام ا
ـــزورة فـي تـــزويــــر االنــــتـــخــــابـــات ا
واحلصـول عـلى أصـوات زائـفـة) على

حد تعبيره . 
مـــبــيـــنـــا ان (هـــذه لـــيــسـت أول مــرة
يسـتـخـدمان فـيـهـا الدوائـر االحتـادية
ومسـتـمسـكـاتهـا لـتزويـر االنـتخـابات
حـيث تـتـوفـر لـديـنـا األدلـة عـلى ذلك),

مـطـالــبـا وزارة الــداخـلـيــة االحتـاديـة
بـ(تـشــكـيل جلــنــة لـتــقـصي احلــقـائق
ـتـورطــ في هـذا الـتـزويـر وإحـالـة ا
الى الـقــضــاء ومـعــاقـبــة كل مــديـر أو
مـــنـــتـــسـب يـــثـــبت تــــورطه في ذلك),
مــــشـــــــدداً عــــلـى (ضــــرورة اتـــــخــــاذ
إجراءات صارمة والنـظر الى القضية
عــلـى أنــهـــا قــضـــيــة وطـــنــيـــة وعــدم

التغاضي عنها).
وتــابع ان (احلـــزبــ يـــتــعـــامالن مع
الـدوائـر االحتـاديـة في الــسـلـيـمـانـيـة
وأربيـل وكأنـهـا مـقـرات حـزبـيـة) على

حد قوله. 
 الفتا الى ان (ذلك ضرب لهيبة الدولة
وكــشف  ولـــدوائــرهـــا فـي االقــلـــيم) ,
عـبدالـلـه عن (وجـود أدلـة دامغـة عـلى
عمليـات التزوير وفي حـال  تشكيل
جلنـة لـتقـصي احلـقائق  ,فنـحن على

الكردستـاني بشأن احـقيتهم بـتشكيل
ان احلكـومة ورئاسـتي االقـليم والـبر
فيما في كردستـان بأنه سابق الوانه ,
اتـهـمت حـركـة تـغـيـيـر الـكـردسـتـانـيـة
احلزب الكردي بـتزوير االنتخابات

للحصول على اصوات زائفة.  
وقال داود لـ (الزمان) امس ان (نتائج
انتـخـابـات االقـليـم لم يصـادق عـلـيـها
ـفـوضـية نـظـرا لـوجود الف من قبل ا
و600 شكوى بـاالضافـة الى ان هناك
جــهــات وقــوى تــشــكك بــنــزاهــة تــلك

االنتخابات).
واضــاف ان (اي حــديث عن تــشــكــيل
ان حـكـومـة ورئاسـتـي االقـليـم والـبـر
في كــردســتــان ســـابق الوانه بــســبب
عـــدم حـــسم الـــنــــتـــائج الـــنـــهـــائـــيـــة

لالنتخابات).
 بــدوره  ,اتـــهم الـــنـــائـب عن كـــتـــلـــة

 t½«Ë_ oÐUÝ Y¹bŠ Í√Ë r % r  Ÿ«d² ù« ZzU²½ ∫©ÊU e «® ‡  wMÞu « œU%ù«

 œ«dO²Ýù« W dŠ qON ðË qLŽ ’d  dO u²  Ë—u¹ ÊuOK  W¾  u×MÐ q¹uLð

سـيـارة مـن مـجـاري الــفـيــضـانـات),
واوضح  ســـلــيـــمـي ان (عــمـــلـــيــات
االغاثة ماتـزال مستمـرة في مدينتي
كـيـالن ومــازنـدران حــيث  تــوزيع
ــواد عــدد كـــبــيـــر من االغـــطــيـــة وا
ساعدات االنسانية ب الغذائية وا

تضررين). ا
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من جـــانـــبه أعـــلـن خـــبـــيـــر االنــواء
اجلــويــة في مــحــافــظــة ســيــســتـان
وبــلـوجــســتــان عــلي مالشــاهي في
تصريح امس عن ان (عاصـفة رملية
اجـتــاحت مــديــنــة زاهـدان بــســرعـة
 104كــيــلــو مــتـــرات  في الــســاعــة
ومـــدى الـــرؤيــة  900مــتـــر فـــقط),
واضـاف ان (احلـد االقـصى لــكـثـافـة
االتربة والغبار العالق في اجلو بلغ
ـكعب تر ا  2853ميـكروغرام فـي ا
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تعـرضت 6 محـافـظـات لالضرار في
ايـران جـراء الـفـيـضـانـات واالمـطار

. اضي الغزيرة خالل اليوم ا
وقال رئيس منظـمة االغاثة واالنقاذ
مرتـضى سلـيمي في تـصريح امس
ان (مـــحــافـــظـــات يـــزد ومـــازنــدران
وكـــيـالن وكـــلــــســـتــــان وخـــراســـان
الـشـمـالـيـة واصــفـهـان قـد اضـرتـهـا
مـــيـــاه الـــفـــيـــضـــانـــات االخـــيـــرة),
واضاف ان (خمـسة أشخـاص لقوا
حتفـهم في مازنـدران كما ان 2679
شـخـصـا تـلـقـوا مـسـاعـدات االغـاثـة
كــمـــا  ايــواء 317 شــخـــصـــا في
ـسـاجـد ومـراكــز االغـاثـة واالنـقـاذ ا
ـيـاه بـشـكـل مـؤقت وقــد   إخالء ا
من 410 مــنـــزال كــمـــا اخــرجت 32
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ـسـاعدتـهـا وإمـدادها أ االستـعـداد 
ـعلـومـات). وكـانت النـائـبة باألدلـة وا
قراطي مـيادة النجار عن احلزب الد
قـد دعت االكـراد الى تـفـويت الـفـرصة
عـلى اخلــاسـريـن الـذين ســيـحــاولـون
ان الـتـشـكـيك بـنـتـائج انـتـخـابـات بـر

كردستان.
 UÐU ²½« ÕU$

وقـالت الـنـجار فـي بـيان امـس (أبارك
لـشـعـب كـردسـتــان جنـاح انـتــخـابـات
ـان اإلقلـيم وأدعو الـشعب الـكردي بر
لـتــفــويت الــفــرصــة عــلى اخلــاسـرين
الذين سـيـحـاولـون الـتشـكـيك بـنـتائج

شاكل). االنتخابات وإثارة ا
وتـابــعت ان (هـذه الــنـتــائج سـتــمـنح
احلــزب اجملــال لــتــشـكــيـل احلــكــومـة
ان والـفوز بـرئـاسـتـهـا ورئـاسـة الـبـر

وفق دستور اإلقليم). 
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ح استمـعت الى كل ما قيل عن الكـتل السياسـية على محـاربة الفساد
الـذي سـيـكــون من اولـويـات حـكــومـة رئـيس الـوزراء اجلــديـد عـادل عـبـد
هدي وحـ قرات شـروط االخير االربـعة مـقابل قبـوله برئـاسة الوزراء ا
حـ سـمــعت كل ذلك شــعـرت بـانــني احـلم حــلـمـا جــمـيال بـعــد كـابـوس
طـويل.الــشيء الـغــريب ان احلــديث تـغــيـر فــجـأة الن الـنــيـات االن تــتـجه

حلكومة تعمل على محاربة الفساد,وتقد اخلدمات.
فهمت من احلـديث احلمـاسي اجلدي ان كل احلـكومات الـسابـقة لم تكن
هدي الذي طلوب وان االمل منعقد براية السيد عادل عبد ا ستوى ا با
يحوي سـجله السـياسي استـقالـة من منصـبه كوزير تـعد امتـيازا له.لكن

مع كل ذلك يبدو االمر اشبه بتحد كبير وغير منطقي.
ـساحة احلقيقية التي تمنكه من فهل حقا سيجد رئيس الوزراء اجلديد ا

اختيار كابينة حكومته..?
هذا اوال. وهل سيقتنع راضعـو حليب احملاصصة بـهذه القصة اجلديدة

او البدعة التي كثر الكالم عنها.وهذا هو االمر الثاني االهم. 
افهم من كل ما سـمعت ان الكتل الـسياسـية تريـد ان تاتي برئيس وزراء

حر وغير مقيد.
اذا سيقال لي لتـقد اخلدمات.اتساءل مرة اخرى? اين كان اتساءل .. 

هذا الوعي الثم طيلة االعوام السابقة?
سيقال لي: الوضع تغير.

هذا اجلواب لطيف الن الـبصرة كما اظن هي من قـلبت عمليـة الفهم عند
السياسي جميعا. 

ـا كنـت اشـاهـد وفود الـيـوم صـحـا تـفـكيـر بـعـض السـاسـة مـن نومـتـه. و
احلـكـومـة ذاهــبـة وعـائـدة من الـبــصـرة كـنت اقـول هل تــغـيـر مـكـان دوام

احلكومة.
ـقــر في بـغـداد والــهم في الــبـصـرة.ذلـك الن اجلـمـاهــيـر الــتي خـسـرت ا

شهداء كلهم من الشبان جعلوا الوعي يصحو.
فـلـيس من الــصـحـيح ان تـتــرك حـكـومـة ال تــمـلك الـقـدرة عــلى مـحـاسـبـة

الفاسدين تعمل دون ان تصدمها بتظاهرات مستمرة.
الـذي حـصل في الـسـابق هـو هـذا الـصـمت الـشـعـبي الـذي كـان يـصرخ
ـسـؤولـون دعـوهم يـفـرغـوا ضـد الـفـسـاد ثم يـســكت.وبـعـدهـا يـتـهـامـس ا

ة.  شحنة غضبهم عندها سيرتاحون ونبقى نحن في لعبتنا القد
اليوم يـوجد كالم اخر جـديد يقـول ان رئيس الوزراء سـيكون حـرا.دققوا
هـذه الـسـلــطـة اجلـديــدة يـقـودهـا رئــيس وزراء اشـتـرى حـريــته بـشـروطه

االربعة.لذا اظن سيكون.
«bł ÊU²¾ «œ ÊU²LK

الفـضاء الـوطني كـلمـتـان انتـشرتـا كثـيرا في االعالم,وتعـني ان حوارات
الـسـيـاسـة لن حتـدث عـلى الـقـمــر ولـكن سـتـكـون بـ الـكـتل الـفـائـزة في

االنتخابات.
علينـا اذن ان نقتنع بـحقيقـة ما يجري النه يـجري ضمن حدود مـحسوبة
هي حجم الكـتلـة والفضـاء الذي تسـبح فيه الـكتل جمـيعـا.  ظاهريـا تبدو
كلمتـا الفضاء الـوطني دافئتـ جدا بل واعدت ايـضا.لكن تعـثر االتفاق
بـ الكـتل عـلى تـشـكـيل احلـكـومة يـدل عـلى ان الـفـضـاء الـذي تـدور فيه
احلـوارات الـسـيـاسـيــة ال يـخـتـلف كـثــيـرا عن تـقـلـبـات
اجساد رواد الـفضاء الـذين يدورون فـاقدين اوزانهم
بسبب انعـدام اجلاذبيـة. في الفضاء الـوطني توجد
جاذبية من نوع خاص جتمع الكتل السياسية دون

ان توحدهم.  جاذبية الفضاء الوطني

شاريع االستثمارية اني يوقعان في االمارات اتفاقية لتمويل ا صرف العراقي للتجارة ومصرف كوميرز اال lO∫ ا uð

ــا قـلل كـيــلـو مــتـرا  فـي الـســاعـة 
الرؤية االفـقية الى  900متر). وعد
خــــمـــســــة آالف شــــخص فـي عـــداد

ـفقـوديـن في مـوقعـ مـدمـرين في ا
بــلــدة بــالــو بــجــزيــرة ســوالويــسي
اإلنــــدونـــيــــســــيـــة جــــراء الــــزلـــزال
نطقة. والتسونـامي اللذين ضربـا ا
ــتــحـدث بــاسم وكــالـة إدارة وقـال ا
الـــكــــوارث ســـوتــــوبــــو بـــوروو في
تصـريح ان (هـذا العـدد يسـتـند إلى
تـقـديـرات مــسـؤولي حـيي بــيـتـوبـو
وباراروا الـلـذين دمـرتـهمـا الـكـارثة
فيـمـا تـشـيـر احملـصـلـة األخـيرة إلى
العثور على  1763جثة حتى اآلن).
ــــسح فــــيــــمــــا اعــــلــــنت هــــيــــئــــة ا
اجلـيـولـوجـي األمـيـركي عن ان (11
شـخـصـا لـقـوا حــتـفـهم كـمـا أصـيب
أكثر من  100آخرين في زلزال وقع
قـبـالــة الـســاحل الـشــمـالي لــهـايـتي
وأدى إلى انهـيار مـبـان عدة في ذلك

البلد الفقير في منطقة الكاريبي).

الواحد  19ضعف احلد الـطبيعي),
واوضح ان (سـرعـة الـعـاصفـة الـتي
اجتاحت منطقة سيستان بلغت 95

  WK³I*« ÂU¹_« …—«d(« ÷UH ½≈Ë WOÐ«dð n «uŽ lÒ u²¹ T³M  

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

رد الـــقـــيـــادي فـي االحتـــاد الـــوطـــني
الــــكــــردســــتــــانـي شــــوان داود عــــلى
ـــقــراطي تــصـــريــحــات احلـــزب الــد
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شوان داود

فـيــمــا قـال  بــيـان لــلــهـيــئـة  تــلــقـته
(الــزمــان) امس (أســتــمــرار الــريـاح
اليـوم االثنـ شـمالـيـة غربـية خالل
النهار وسكونها ليال  مع انخفاض
في درجات  احلرارة ويكون الطقس
ـنــطـقــة الــوسـطى صــحـوا مع في ا
ظـهـور بــعض الـغــيـوم  مع تــسـاقط
امطـار خـفـيـفـة في امـاكم مـتـفـرقة و
درجـات احلــرارة تـنــخـفض قــلـيال),
وتـابع (امـا في الـشـمـالـيـة  سـيـكون
غـائـمـا جـزئـيــا الى غـائم مع فـرصـة
لـتــســاقط زخـات مــطــر خـفــيــفـة مع
انـــخــــفـــاض فـي  درجـــات احلـــرارة
والرياح شـمالـية غـربيـة خفـيفة الى
مـعــتـدلـة الــسـرعــة وفي اجلـنــوبـيـة
سـيـكــون صـحـوا مع انــخـفـاض في
درجات احلرارة مع هبوب عواصف

ترابية). 
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ـــصــرف الـــعـــراقي لـــلــتـــجــارة وقع ا
اتفـاقـيـة بـنـحو مـئـة مـلـيـون يورو مع
اني لـتسهيل مصرف كومـيرز بنك اال
عـمـليـات االسـتـيـراد من اوربـا وكـذلك
شاريع االستثمارية وتوفير لتمويل ا

فرص عمل. 
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
ـصـرف فـيـصل الـهـيمص مديـر عـام ا
ـئة ـصـرف وقع اتـفاقـيـة  قوله ان (ا
وافقة من مليون يورو مع كوميرز و
انية يولر وكالة ضمان الصادرات اال
هــــيـــرمـس بـــهــــدف زيــــادة الــــفـــرص
ـــشــاريع االســتـــثــمـــاريــة وتـــمــويل ا
تـوسطـة والـطويـلـة األجل وتسـهيل ا
عملية االستيراد من الدول األوربية).
 واضـاف ان (مـوافــقـة وكـالــة ضـمـان
انـية على هـذا التمويل الصادرات األ
جــاء كــتــأكــيــد عــلى جنــاح ســيــاســة
ـــصــــرف الــــذي يـــعــــد أحـــد أكــــبـــر ا
ـاليـة الـرائـدة في البالد ؤسـسـات ا ا
في تــمــكــ الــتــبــادل الــتــجــاري بـ
العراق ودول العـالم وتوفيـر التمويل
الالزم لـــلــمــســـاهــمـــة في الـــتــنـــمــيــة

االقتصادية).
…b¹bł œ—«u

واوضح الـــهــــيـــمص ان (الــــتـــمـــويل
تـوسطة شـاريع ا سيـركز علـى دعم ا
وطـويـلــة األجل عـلـى أن يـتم تــسـديـد
ولفت القـرض خالل مدة 5 سنوات) ,
الى ان (هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة جـــزءاً من
االستراتيـجية طـويلة األمد لـلمصرف
في تـمــويل االسـتـثــمـارات الـداخــلـيـة
وتوفـير مـوارد جـديدة لـدعم استـيراد

من خالل توسعـة أعمالـهم في العراق
وخلق فرص إستثمـارية جديدة تعود

 .( بالنفع على كل اجلانب
ـاني ويـعـد مـصـرف كــومـيـرز بـنك األ
ول انيا والذي  ثاني أكبر بنك في أ
ــئــة من الــتــجــارة اخلــارجــيــة 30بــا
ـتـلك فــروع ومـكـاتـب في أكـثـر من و
50 دولـــة ويــــعـــمل ايــــضـــا تــــمـــويل
الـــــقــــــطـــــاعـــــ اخلــــــاص والـــــعـــــام

ستثمرين.  وا
nKÝ ‚öÞ«

الى ذلك أطلق مصـرف الرافـدين دفعة
جــديـــدة من ســـلــفـــة مــوظـــفي دوائــر
الدولـة التي تـراوحت مابـ اخلمـسة
والــعــشــرة ماليــ ديــنــار عن طــريق
ــاســتـر أدوات الــدفع االلــكــتــروني (ا
كتب االعالمي للمصرف كارد).وقال ا
في بــيــان امس انه ( صــرف دفــعــة
جـــديـــدة مـن ســـلف مــــوظـــفي دوائـــر
استـر كارد الدولية الدولة بواسـطة ا

.( لنحو  1979موظفاً
واضاف ان (صرف تلك السلفة  عن
ـــوظف عـــبـــر إرســـاله طـــريق ابالغ ا
نـحه السـلفة رسالة نـصيـة تخـطره 
وذلك بــعـــد ان اســـتــكـــمل اإلجــراءات
ـنـحه ايـاها وصـرفـها عن القـانـونـية 
طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي

الي اليها).  تمت تعبئة الرصيد ا
واصدر  صندوق النقد العربي دراسة
حتت عـــنـــوان (حـــدود الــديـن الـــعــام
القابل لالستـمرار والنمـو االقتصادي
ب النـظرية والـواقع: إسقـاطات على
حالة الدول العربـية). وقال الصندوق
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان ) امس ان

واد واخلدمات األساسية للمستثمر ا
الـعـراقي والـتي سـتـسـهم بـدورهـا في
خـلق فـرص جــديـدة لـلـعــمل وتـسـريع
عـمـلــيـة الــنـمـو االقــتـصـادي) ,مـؤكـدا
(نحن ندرك أهـمية دعم هـذا النوع من
ــشــاريع والــتي ســتــســهم ضــمــانــة ا
ـانــيــة بــإجـراء وكـالــة الــصــادرات األ
ـــالــيـــة مــبـــاشــرة إلى الــتـــحــويالت ا
وردين في الـدول األوروبـيـة لـصالح ا
شاريع التي سـيتم دراستهـا بعناية ا
لكي تـكون عـنـصراً فـعاالً فـي التـنمـية
االقتـصـادية وذلك كـجـزء من التـزامـنا
بـتـسريـع وتـيرة هـذا الـنـمـو من خالل
الشراكـات التي نـقوم بـها مع مـختلف
ـسـاعـدة الـشـركـات ـعـنـيـة  اجلـهـات ا
الـعــراقـيـة عــلى أداء دورهـا وحتــقـيق

طموحاتها). 
بدورهـا قـالت رئـيـسة قـسم الـتـصـدير
والـتــمــويل في األسـواق الــدولــيـة في
كـومــيــرز بـنـك كـاثــرين كــاربـيــنــسـكي
(نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التمويل
ألنها تشكل إجنازاً كـبيراً سيسهم في
تعزيز الـعالقات التجـارية ب العراق
ــانـــيــا وســـتـــســمح ايـــضـــا بــدعم وأ
الـشـركات الـعـراقـيـة الـتي تـسـعى إلى
القيام بأعمـال جتارية مع عمالئنا في
ـانـيـا وأجــزاء أخـرى من أوروبـا من أ
خالل تـوفــيـر قـروض تــمـويل طــويـلـة
ستقبل). شاريع مختلفة في ا األجل 
 مـشـيرة الـى ان (تـواجـدنا الـقـوي في
السوق االوروبـية جـنبًـا إلى جنب مع
ــــصـــرف الــــعـــراقي قـــدرة وخــــبـــرة ا
بـاألسـواق احملـلـيـة من حتـقـيق قـيـمـة
انية واألوروبية ملموسة للشركات األ

زيادة الضرائـب أو استحداث أو سن
ضرائب جـديدة له أيـضا انـعكـاساته
عـلى حتـفـيـز الـطلـب عـلى االسـتـثـمار

واالستهالك والعمالة).
وتـــابع ان (الـــدراســــة تـــعـــد مـــهـــمـــةً
بـالـنــسـبـة لـلــدول الـعـربــيـة من حـيث
عتـمدة في اختبار العالقة نهجية ا ا
ب الـدين الـعـام والـنمـو االقـتـصادي
عــلى غــرار الـــبــحــوث الــتـــجــريــبــيــة
ـســتــفـيــضــة عــلى مـســتــوى الـدول ا
ـــــتـــــقـــــدمـــــة واجلـــــدل الـــــذي رافق ا

نتائجها). 

(الـورقــة  تــتـنــاول مــوضـوع يــتــعـلق
دى وجـود سقف لـلدين الـعام يـؤثر
سلباً عـلى اإلجنازات التنـموية للدول

العربية إذا ما  جتاوزه).
واضـاف انه (ونـظـراً ألهـمـيـة الـديـون
في تـمـويل االسـتـثـمـارات الـعـمـومـيـة
واالســتـهـالك احلـكــومـي وإلى مــا قـد
يـؤدي إلـيـه اإلفـراط في الـتــمـويل إلى
تــراكم الــديــون الـــعــامــة الــتي تــهــدد
استدامة الـنمو وتؤثر عـلى االقتصاد
تــأتي أهــمـــيــة دراســة مــوضــوع أثــر
الـــديــون الـــســـيـــاديـــة عـــلى الـــنـــمــو

ــنـطـقــة الـعــربـيـة), االقـتــصـادي في ا
واوضح البيان ان (الدراسـة تعد أكثر
أهمـية في ظل الـتطـورات االقتـصادية
احلالـيـة الـتي تـوحي بـارتـفـاع وتـيرة
الدين الـعـام وانـخـفاض االحـتـيـاطات
األجنبـية وارتـفاع العـجزين الـتجاري
والعام في معظم الدول العربية حيث
ـكن تـمـكن مـن مـعـرفــة إلى أي مـدى 
االسـتـعـانـة بـالــدين الـعـام في تـمـويل
الـتـنـمـيـة دون أن يــنـعـكس ذلك سـلـبـاً
ــســتــدام خــاصـة وأن عــلى الــنـمــو ا
الـبـديل الـذي يـتــمـثل في الـلـجـوء إلى

(hr@mohesr.gov.iq). واالطـــــــــالع
ـرشحـ من خالل موقع عـلى أسـماء ا
 .(www.mohesr.gov.iq) الوزارة
قابلة للمرة واعـلنت الوزارة عن فتح ا
ـتـقدمـ عـلى قـناة الـثـانـية  لـلـطـلبـة ا

النخبة. 
ـــتـــحـــدث الـــرســمـي لـــلــوزارة وقـــال ا
الــدكـتـور حــيـدر الـعــبـودي إن الـوزارة
قـابلة للمـرة الثانية وافـقت على فتح  
ــتـقــدمـ عــلى قـنــاة قـبـول لــلـطــلـبـة ا
الــطــلـبــة الــنـخــبــة لـغــايــة  الـرابع من
الــشــهـر اجلــاري الفــتـا الى أن االعالن
ــــواقع ــــقــــابــــلــــة ســــيــــتـم في ا عـن ا

االلكترونية اخلاصة باجلامعات. 

وكـانت وزارة التـعلـيم العـالي والبحث
الــعــلــمي قــد اطـلــقت اســتــمــارة قــنـاة
الـنــخـبـة لـقـبـول الــطـلـبـة من أصـحـاب
مــعـدالت 90 فــأعـلى لـتـقـد الـراغـبـ
مـنـهم عـلى كـلـيـات الـتـربـيـة والـتـربـية
األســـــاســــيــــة واإلدارة واالقـــــتــــصــــاد

والقانون).
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الى ذلـك تستـمر هيـئة إسـتثمـار بغداد
مــتـمــثــلـة بــرئـيــسـهــا شــاكـر الــزامـلي
تابعة ومالكـاتها الهندسية والفنية  
ــشـاريع اإلسـتـثــمـاريـة خـاصـة ودعم ا
الـتربويـة والتعـليمـية لتـذليل العـقبات
أمــام إجنـازهـا وحـل جـزء من مـشــكـلـة

الــعـلـمي مـوعـد إعالن نــتـائج الـقـبـول
ــركـزي. وذكـر بـيـان امس ان الـوزارة ا
(ستعلن اليوم االثن في تمام الساعة
الـثــانـيـة عـشـرة ظـهــرا نـتـائج الـقـبـول
ـركزي في اجلـامعـات العراقـية لـلعام ا

الدراسي  2019/2018).
ـبتـعـث من واعـلـنت الـوزارة أسمـاء ا
ـرشح لـلتعـي على ـوظف ا غـير ا

الك. الدرجات الناجتة من حركة ا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(فـي حــــــالــــــة عـــــدم ورود أي اسـم من
رشح أصـحاب الطلـبات في قائمـة ا
ـكن لــلــتــعـيــ من هــذه الــشــريــحــة 
الـــتـــواصل عـــبـــر الـــبـــريـــد الـــرســـمي
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الـتعليم التي يعاني منها العراق عامة

والعاصمة بغداد خاصة. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـهــيـئـة عـلى هـذا الــقـطـاع لـتـحـسـ
واطن اخلـدمـات الـتي يـحتـاج الـيـهـا ا
الــبـغـدادي بـعــد تـذبـذب مـســتـويـاتـهـا
مــؤخــراً فـكــان البــد من تـشــجــيع هـذه
اإلســتــثــمــارات لــلــحــاق بــركب الــدول
ـتقدمة وإستيعاب زيادة عدد الطالب ا
ـــدارس الـــتـي يـــقـــابـــلـــهــــا قـــلـــة في ا

الرصينة. 
ويـبلغ عدد اإلجازات اإلستثمارية التي
مـنحت في هـذا القطاع 20 إجازة  ب
مـــشــروع مــنــجـــز وقــيــد اإلجنــاز ومن
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أبـرزهـا  مـجـمع نـون والـقـلـم الـتـربوي
كـلـيـة مــدارس اإلمـتـيـاز الـنـمــوذجـيـة 
كلية شرق  جامعة ا احلـكمة اجلامعة 

اإلسراء اجلامعة . 
فـــيـــمـــا تـــعـــد مـــدارس عـــشق بـــغـــداد
الــنــمــوذجــيــة   أول صــرح عــلــمي من
نــوعه في بـغــداد يـقـدم أرقى مــسـتـوى
ـيـة ــدارس الـعــا تــعـلــيـمي يــضـاهي ا
ووفـق منهاج دولي معترف به وتتألف
من ريــاض أطـفـال ومـدرســة إبـتـدائـيـة
وثــانـويـة ومـخــتـبـرات حـديــثـة وقـاعـة
لـلمـوسـيقى ومـكتـبة وسـينـما ومالعب
ريـاضـيـة ومسـبح ومـساحـات خـضراء

وموقف للسيارات). شعار وزارة التعليم العالي
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حـددت وزارة التـعلـيم العـالي والبحث

بـعد االنـتـخـابـات مـباشـرة  جـلـست مـنـعـزال أتنـبـأ  وفـقـا لـقـراءة الواقع
قبل احمللي واخلارجي وتـرابط االحداث  عـمن سيكـون رئيس الـوزراء ا
 الـذي يسـوق (بـحـظـوة اغلـبـيـة شـيـعيـة ومـقـبـوليـة وطـنـيـة)  وان يـحظى
شـهد  غـير ـتنـفذة عـلى ا بتـوافق (امريـكي إيراني) بـاعتـبارهم الـقوى ا
ا .. ابـعد ـلف احمللي بل يـتعـداه الى شرق أوسـطي ور قـتصـر على ا ا
من ذاك    –وهذا لـيس جـزءا من شطـحـات تفـكـير او مـراهـقة راي -  .
ـتواضـعة خـمسـة أسمـاء لكـرسي الرئـاسة وقد رشـحت حسب خـبرتي ا
محمد شياع هدي  (حيدر العبادي  عبد احلـس عبطان  عادل عبـد ا
رجعيـة  ثم ازحت عبطان  واخر مستـقل)   فابعدت  الـعبادي بقـرار ا
حلداثة الـتجربـة  ثم ازحت شيـاع  لعنـوان الدعوة الـذي يصعب تـمريره
كن ان ـسـتـقل النه اكـذوبـة ال  ـرشح ا بـالظـروف الـقـائـمـة  ثم ازحت ا
تـسـلـمه الـكـتـل واالحـزاب (الـصـايـة والـصـرمـايــة)  فـلم يـبق سـوى عـبـد
هدي  الوزير ابن الوزيـر .. من اسرة عريقة  بتـجربة اعرق وإمكانات ا

كن ان ينجح). لو أتيح له قدر النجاح 
تجول في اذا احن او اميل  الى احد باعة عـصير تمر الـهند ا ال ادري 
مديـنـتنـا الـفقـيرة  اذ بـدى  بـشكل وسـيم مـتنـاسق وخـلق رفـيع معـجون
واطنة بكل العراق بطيبة اهل ريفنـا الذي ظل على الدوام يحمل القـيم وا
بال استثناء لو ال الدسائس احملليـة واالجندات اخلارجية . سالته فقال :
(انا من مـدينـة النـاصـرية  حـضارة تـمتـد الى أعـماق الـتاريخ وقـد حبى
اللـه مديـنـتـنا بـالـوان اخلـير الـذي لم نـحـصل مـنه شيء  وظـلت مديـنـتـنا
ـقـراطـيـا)  ومـا زال الـكالم تـعـاني احلـرمـان واإلهـمـال (دكـتـاتـوريـا ود
هدي ابن مدينتنا بطعم التمر هند  حينما اردف : (يـقال ان عادل عبد ا

سيصبح رئيسا ... فارجو ان يلتفت لتغيير حالنا) .
ما زالـنا نـتـرقب والدة احلكـومـة اجلديـدة بشـوق عـلى امل التـغـييـر الذي
كن ان يـكون مصلحا بـال صالحيات  تتمثل يحتاج الى اصالح  وال 
ن خبـرهم الـناس جـراء خمـسة بازاحـة الفـاسـدين من مواقع الـسلـطـة 
ـكن للفـاسد ان يـصلح النه خالف طـبيعـته  كما عشر عـام خلت  فال 
يــقــول فـــولــتــيــر : (من الـــعــار ان يــعــــلـــمــنــا طــاغــيـــة فــاســد بــضــرورة

قراطية). الد
يـعـتـقـد اهل الـراي ان تــغـيـيـر األسـمـاء لن يـغــيـر شـيـئـا  فـذاك جـزء من
طوباويـة لم حتدث   فقـوى الفسـاد تمـكنت والشـعب ال يهمه كـثيرا اسم
رئـيس الـوزراء ووزرائه  بــقـدر مـا يــهـمـهم الــقـرارات الـصـادرة ألزاحت
ستـشرية اجراءات الفـساد والروتـ والرشاوي واالسـتغالل والـتهديـد ا
حد االسـتـمـكان . وان تـكـون احلكـومـة تـنفـيـذية قـادرة ان تـعـيد لـلـشارع
ـنـاصب على ـيزانـية وا هيـبـته وهويـته الـوطنـيـة  وان ال تكـتفـي بتـوزيع ا
واطن اسير الفاسدين الكتل واألحزاب والقوى اخملتـلفة  بصورة يبـقى ا

باغلب الدوائر تقريبا اال ما رحم ربي . 
ـهدي - وفـقه الله ألداء فاذا لم يـتمـكن السـيد عـبد ا
ــكن ان نــتــحــدث عن ــســؤولــيــة  –ال  الــواجب وا

اصالح وال ننتظر تغيير اال رحمة الله .
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